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Máis de mil millóns para poder manter o espectáculo futbolístico galega

út o

•

•

A conversión dos clubes de fútbol en Sociedade Anónima está a ser realizada de maneira moi distinta polos clubes
galegas. Mentres o Deportivo é o clube do Estado que mellar leva a venda de accións, o Celta puxa por escapar da sua
desaparición e·o Compostela confia nos comerciantes da capital. Asi e todo, para moitos, o fútbol xa non volverá ser o
que era. Agora os clubes serán sociedades anónimas, xa non pertencerán aos sócios, senón, na maioria dos casos, a
auténticos grupos de presión. Algo mudará os fins de semana.

ANXO IGLESIAS

Balibar:
1
A .revolución·
hoxe é tan
posíbel coma
noutra época'

Del Riego
volta á
Universidade
despois .d e
56 anos

O Vaticano
espera contar
•
co apo10
financeiro
do Opus Dei

Etienne Balibar, filósofo francés
(Avalan, 1942), profesor da Universidade da Sorbona e íntimo
colaborador de Althusser -con
quen escrebeu Ler o Capital- é
un dos máximos expoñentes do
pensamento marxista contemporáneo. Partindo do seu último
traballo Les frontieres de la démocratíe, Balibar pasa revista a
alguns dos problemas que máis
preocupan á esquerda na actualidade. +
(Páx. 14-15)

O 15 de Maio, un galega de Vi lanova de Lourenzá, F. Fernández
del Riego, recebia o primeiro
doutorado honoris causa da Uni versidade de Vigo. Con presén cia dos tres rectores das universidades galegas e os vicerrecto res das po~uguesas de Minho e
Braga. A madriña do acto foi Mª
Victoria Carvalho-Calero. Co nomeamento de Del Riego reabilítase con xustiza o labor de toda
unha xeneración. +
(Páx. 19)

A marcha de perta de 5 mil galegas a Roma, para presenciar o
acto de beatificación de Escriva
de Balaguer, situa á Galiza na
média de participantes do Estado español. A prelatura persoal
do Opus Dei consegue, con este
paso, a sua legalización dentro
da lgrexa. Un cámbio que pode
dar lugar á abertura ao mundo ·
dos membros do Opus, até agora conformados en sociedade
semi-secreta.+
(Páx. 11)
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Coas Sociedades Anónimas o fútbol sofrerá unha reestruturación económica

Máis de mil millóns_para poder
manter o espectáculo futbolístico
ALFONSO EIRÉ

Os clubes galegas atopan dificuldades para·adaptarse a nova lei que os converte en Sociedades Anónimas.
Non é fácil conseguir 1.042 millóns de pesetas para asegurarse un espectáculo, afeitas, como se está a que
este estivese promovido desde o poder. De aqui en diante moitos forofos perderán o romanticismo,
o clube dos seus amores, secadra só é un grupo de presión.
Non sei que ten a ver a auga e
o mollarse coa celebración dun
éxito deportivo. E non sei por
que teñen que ser as fontes, Cibeles, Canaletas, Catro Camiños ... , a das Travesas cando Vigo ·e Coruña teñen todo un mar
agardando que noutras cidades,
como Madrid, só se atreven a
reclamar os ácratas. Mais o certo é que a praza viguesa "Das
Américas" estaba cheiña, cheiña, de siareiros celestes festexando o ascenso a Primeira División, despois do partido ca
Sestao, o Sábado 9 de Maio.
Rua Coruña abaixo, o Ferreiro
aguantaba unha bandeira céltica e a catro raparigos pendurados do seu brazo, que non maza o ferro desde ·que comezou a
"reconversión naval", que tentaban subírselle ás barbas.
Un automobilista eufórico aproveito u a parada do semáfaro
para increparnos: "Hala, Celta!,
coruñeses de merda". O meu
amigo perguntoulle se era sócio, ensinándolle o seu carné de
abonado a Balaídos. Ante a resposta negativa, inqueriuno con
toda tranquilidade se, polos menos, tora ver o partido. A contestación non se fixo de rogar: '
"non fun, pero é igual; hala, Celta!, morra o Deportivo". O noso
coche era matrícula da Coruña.
Francisco Hernández, portavoz do
R. C. Celta afirma que o que pasa
en Vigo "é que se nos vai a forza
pala boca. Na Coruña teñen máis
asumida a sua identidade, aquí a
maioria non parece ter as causas
moi claras e asi nos vai. Teñen
unha forma moi rara de entender
o celtismo. A conciéncia cidadá
exprésase asi. Parece que chega
con dicer somos os mellares; Vigo
é o mellar; Vigo a mellar cidade
de Galiza... o mesmo concello reflexa nos seus anúncios este .xeito
de entender as causas".
Pero a situación de Celta e .Deportivo é moi" desigual na sua
campaña de captación de accionistas para converterse en Sociedade Anónima, como manda a
actual lexislación en matéria de
deporte. Cando faltan semente
catro dias (19 de Maio) para que
remate a segunda fase de venda
de accións_para os sócios, o Celta só tiña vendidas 5.074, quer
dicer, 50.740.000 pesetas. Se a
30 de Xuño non están suscritos
os 577 millóns de pesetas en accións "non só baixará irremisibelmente a Segunda División B, senón que terá que desaparecer'',
afirma Francisco Hernández.

O Deportivo,
o clube máis adiantado
Ao Deportivo as causas vanlle

ANXO IGLESIAS

moito mellar, senda o clube que
máis porcentaxe cobriu na primeira fase, que, para el, ainda
non rematou, até o ponto de
que xa ten suscrito máis do 80
por cento dos 378 millóns que
se ve obrigado a conseguir. Pero os actuais dirixentes do clube son máis ambiciosos e pretenden situar o capital social
perto dos 1.200 millóns de pesetas.

ambos clubes enfrentan p seu futuro económico, non atopa moita
explicación en Vigo. "Que non se
tale de crise na cidade, en Vigo

hai tantos cartos como na Coruña, a crise aféctalle a toda Galiza
pero dentro. dela Vigo move máis
diñeiro que nengunha cidade",

~I
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O IMPORTAl\ITE
É PARTICIPAR

ECONóMICAMEl\ITE

(F. Hernández)

O directivo céltico tampouco entende que reclamo necesitan os
PEPE CARREIRO

Esta desigual fortuna coa que

'Hai un ha idea moi
má de entender no
celtismo, a dos que
se lles vai a forza
pala boca'

afirma o doutor Hernández.

41
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'lares a toda plana facéndose
xuíz e parte dun bando e, o
que é pior, tentando mover e
involucrar ao leitor nese regueiro revolto de sentimentos,
que v·an desde a própria autoestima ao ódio ao contrário. O
que está totalmente proibido
nas regras xornalísticas, ninguén o cuestiona na información deportiva.

1

1
1
1

1
1
1

1
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Tanto é así que os distintos presidentes e dfrectivos pédenlle, como o máis normal, aos mass media locais, que arrimen o ombreiro ... para sair dunha situación
apurada ou gañar un partido
comprometido . Os xornalistas
son os cómplices desta distorsión
do espectáculo e as empresas
editoriais as beneficiadas.

XOSE CASTRO

A futbolmania
O fútbol é o espectáculo que
move maior número de xente ao
longo dun ano tanto na Europa
como na América Latina. Os cálculos aproximados cifran en perta de 50 millóns os espectadores que, cada semana, se sentan nas bancadas dos estádios
de fútbol para contemplar un entretimento que, para moitos, se
converte en paixón xa non só
durante a celebración do próprio
espectáculo deportivo, senón
durante os sete dias en que
agardan o novo evento.

1
1
1
1
1
1

Os investimentos realizados polos diferentes estados para construir as infraestruturas pertinentes
foron, case sempre, en consonáncia coas masas movidas poias diferentes equipas, non só
apoiando sen reparos a futbo/mania como válvula de escape
social, como novo circens, senón
que en moitos casos se serviron

1
1

do movimento popular xerado ao
carón deste espectáculo deportivo, para criar ideas colectiva$,
propostas ilusionantes ou slogans tarabeleiros que permitiseno manexo da conciéncia social.
Distintos campionatos mundiais
(nomeadamente o de Arxentina), partidos transcendentes
(España-Rúsia) ou equipas que
se converten na carta de apresentación dun réxime ou dunha
cidade (Real Madrid como relacións públicas do franquismo) ,
son o trinque no que se pode
translucir através do cristal que
filtra os contornos, a man da superestrutura.

O papel dos meios
de comunicación
Os meios de comunicación perden a sua cacarexada obxectividade nas páxinas ou nos pro-

gramas deportivos. Un meio como a SER, que se adapta máis
ao formalismo xornalístico, cun
libro de estilo moi elaborado,
non ten reparos en _programar
campañas de apoio ás diversas
equipas ou seleccións españolas, tendo como cúmio o "Mundial de España" coa campaña:
''todos con España".
Os distintos locutores, os redactores xefes, non teñen reparos en dicer a nosa equipa;
ternos que gañar; hala Celta!;
Forza Depor!. .. mesmo en titu-

moitos destes clubes tivesen que
desaparecer. Por outra banda a
Administración socialista recoñecia a débeda histórica que o conxunto do deporte tiña co fútbol
pois foron os diñeiros que xeraban as quinielas os que surtiron
case ao cento por cento os presupostos dedicados ao deporte
durante moitos anos. O auxe de
moitos deportes, hoxe xa de masas débese á aparición de ídolos
e aos cartos transvasados do fútbol. Emiliano , Santana, Nieto,
Ballesteros ... baloncesto, ténis,
motociclismo, golf...

Neste contexto é no que hai
que inserir a nova lexislación
que deu a luz ás Sociedades
Anónimas. Os clubes xa non
podían seguindo a ser as "asociacións privadas con personaPerta do 25 por cento da inforlidade xurídica e capacidade de
mación dos distintos diários vai
obrar, cuxo exc~usivo obxecto
dedicada aos deportes e as vensexa o fomento e a prática da
das non só dependen da clasifiactividade física e deportiva ,
cación da equipa representativa
sen ánimo de lucro'', segundo
senón que, se desaparecese alcontemplaba a Leí 13/1980. Os
gun clube, alguns xornais terian
clubes de Primeira e Segunda
que pechar, porque non terian
División xa non tiñan nada a
tempo de criar outro móbíl cidaver con esta definición. O "fodán. Como dado a ter en canta
mento da prática deportiva "
debemos citar que só do Fútbol
quedaba tapado cos cadullos
Clube Barcelona viven 3 diários
do "espectáculo deportivo" e a
deportivos que están entre os de
auséncia do "ánimo de lucro"
maior tirada do Estado. Os ma- · facia que os presupostos multidrileños Marca e As tamén demillonários fosen algo tan supenden en boa medida do fenóperficial que ninguén tiña que
meno Real Madrid.
responeer da sua xestión.

A débeda histórica
Os clubes de fútbol do estado español moven ao ano perta de 20
mil millóns de pesetas, pero adebedaban máis de 30 mil millóns,
facéndose cargo o Estado desa
débeda que ameazaba con producir unha comoción social de
considerábeis dimensións cando

Os movimentos populares criados arredor
do fútbol espectáculo foron aproveitados
para criar ideas colectivas afins ao poder

Os sócios, "os verdadeiros proprietários dos clubes", como gastaban de dicer os distintos presidentes, foron durante todos estes anos un mero número para
negociar créditos cos bancos e
as clases dirixentes locais ous
os novas ricos case sempre manexaron as sociedades en benefí ci o da sua imaxe persoal. As
estruturas deportivas españolas
estaban ainda pechadas ás raiolas democráticas saídas da transición. Ó PSOE, que descabalgou a sua equipa deportiva desta etapa, tardou, por incapacidade dos dirixentes e medo á perda de votos, en comezar a facer
unl;Ja reforma que adaptase as
estruturas do deporte espectáculo á sociedade actual.•
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sócios. "Mellar reclamo que a
campaña que realizamos, culminada co ascenso, que o cámbio
de imaxe social , de responsabilidade e boa xestión que demos,
non se pode proxectar".
Os directivos célticos non entenden como un Celta que ascende
a primeira non atope a resposta
que ten un Deportivo que "ainda
non escapou ao descenso". Danlle voltas e voltas á cabeza tentando buscarlle ·a razón de que
"a eufória do ascenso non se traduza en novas accionistas".
O Deportivo foi o último clube
en pór as accións á venda. O
seu presidente, César Lendoiro
· agardou até esgotar case o prazo para comezar a campaña de
venda de accións. Agardou tan-

to que até puxo nervoso a Gómez Navarro, que quixo arranxar a situación e non tivo outra
ocorréncia que mandarlle recado escrito ao alcalde Francisco
Vázquez . Boa a fixo. Os directivos ollaron a presión como unha
nova inxeréncia da alcaldía (un
das máis sonados foi o traspaso
de Fran ao Real Madrid) e Lendoiro aproveitou para descalificar a política deportiva do
PSOE.

O mago Lendoiro
Pero Lendoiro, un mago das finanzas deportivas, como o demostrou no Liceo e agora tamén no Deportivo, estaba agardando porque tiña unha baza
oculta. O Presidente deportivista andou á procura dun incenti-

'Adaptámonos á$ circun~táncias,
pero eu entendo que o Deportivo debe
seguir a ser o que foi sempre'
(César Lendoiro)

vo para que os sócios se fixesen accionistas. A sua campaña de captación de sócios durante a tempada xa tora todo un
éxito, acadando os 20 mil e situando ao R.C.Deportivo entre
os seis primeiros clubes do estad o por número de sócios.
Cando faltaban
ainda dez xornadas tamén tiña o
presúposto cuberto para ·esta
tempada e xa sobraba diñeiro.
Con esta situación Lendoiro dese ñ ou un plano
no que a compra
de duas ou máis
accións leva emparellada a reserva do asento e a
asisténcia con
voz e voto ás
asembleas xerais, pero, ademais, segundo o
número de acións
que compre o sócio, este terá unha rebaixa nos
abonos, segundo
unha taboela dada a coñecer ao ·
efeito. Asi, o prezo dun abonado

de preferéncia superior para a
tempada 1992/93 é de 50 mil
pesetas, pero se compra quince
accións, será semente de 1O mil
pesetas e se solamente compra
duas de 40 mil pesetas. Un abonado a xeral e que merque tan
só duas accións pagará por to-

Nuestra ilusión es que los socios actuales sigan siendo los únicos propietarios
del Real Club Deportivo de La Coruila, por lo que es necesario que todos
participemos en la suscripción de acciones antes del próximo día 20 de mayo, al
igual que ya Jo han hecho más de 10.000 socios.
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Los titulare~ de dos ó más acciones tendrán derecho a la reserva de asiento y a
. Ja asistencia con voz y voto a las asambleas generales.
LOCALIDADES

Tcmp. l992J93
Precios para abonados
(Sm acciones)

Tribuna Superior
Tribuna Iníerior
Tribuna Descubierta
Preferencia Superior
Preferencia Inferior
Marathon Cubierto
Lateral de Marcador
General
Junior

60
55

50
50
35

35
25
20
10

Tcmp. I992J93
Precios para accionistas con...
l5Aa. 10Aa. RACli. 6Ac::s. 4A"'.
40
45
20
30
35
40
15
25
30
35
10
20
25
30
35
10
20
25
3U
35
o 5 10 15 20
o 5 !O 15 20
10
o o o
5
o o o o 5

o

o

o

o

NOTA: Las ca.Dt1dadcs cstin expresadas en miles de pescia.\.

SUSCRIBE ACCIONES DEL DEPORTIVO

• OficiTW del Oub en Plaza de PQntcvcdi'a, 19 1•y A,·d de la ~iHina, 17.
. EnUd.ldcs bancarW: B.ancodc Cnmcrao y Bana:i Bilbao Vvcar• {Ofrtc:rn crfdilO!! c<.p.· ci11t-~)

C.Ua Galici1, Du.co Gallego y Buci.p li•nk.

o

2Ac::s.
50

da a tempada 1O mil pesetas.
O éxito da fórmula está á vista.O
20 de Maio acabou a primeira
fase e xa había vendidos 289
millóns en accións. A posibilidade de que este diñeiro que vai
destinado a accións faga resentir o orzamento da próxima tempada, pode ser un perigo, (ainda
que sempre menor que o non
chegar ao capital asignado), ainda que a directiva pensa paliar
este eventual problema contando con que non só se van cobrir
os 378 millóns fixados pola Liga
de Fútbol Profisional, senón que
pensan triplicar esta cantidade.

"O fútbol de primeira
hai que pagalo"
O céltico Francisco Hernández
non é partidário deste xeito de
incentivar ao sócio. Pensa que
"cada cidadán debe de asumir a
sua cuota de responsabilidade e
saber que se queren ter unha
equipa de primeira, ver partidos
de primeira, teñen que pagalo".

45

40
40
25
25
15
10

o

César Lendoiro coincide, en parte, co directivo céltico, ao afirmar
que os sócios, se queren ter unha equipa no fútbol profisional,
teñen que pagala, por lei", pero
explica que o que guiou a sua di(Pasa á páxina seguinte)
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un -cámbio
de relacións
ANTÓNIO HERNÁNDEZ

(Ven da páxina anterior)

rectiva foi o de darlle facilidades
aos sócios "para que non se perdese a condición normal do que
era un clube de fútbol. Adaptámonos ás circunstáncias pero
tentando que o Deportivo seguise a ser o que foi sempre".
Lendoiro, que desde un primeiro
momento foi crítico con esta lei
que abrigaba aos clubes de fútbol de Primeira e Segunda División a converterse en sociedades anónimas, por considerar,
entre outras causas, que "non se
tivo en conta o sistema tributário
que rexe neste país, moi diferente, por exemplo ao italiano onde
desgravan enormemente as empresas que invisten nos clubes
deportivos '', considera que un
clube que "pertenza ao sector
imobiliário, do xogo, alimentário ... ou calquer outro, xa nunca
vai ter o mesmo carácter que un
clube que sexa de moitos accionistas. O Deportivo ten que seguir a ser dos seus sócios".
O presidente deportivista considera que, mália a que o único
capital con que canta o seu clube e co local social e cos xogadores "desde o ponto de vista
mercantil seria un gran negócio,
só coa venda duns cantos xogadores xa estaría cuberto o desembolso".

Os xogadores
o único património
Tampouco o Celta ten outro patrim ónio que os seus xogadores , pero ainda asi a directiva
pensa que o seu valor cobre
amplamente non só os 577 millóns estipulados, senón os 265
que quedan de débeda da campaña anterior, xa quedos números vermellos acumulados até o
ano pasado fíxose cargo deles
o Consello Nacional de Deportes no "Plano de Saneamento".
Ainda que ·só terá virtualidade
se se consegue vender o número de accións marcado para cada clube".
O Compostela, o terceiro clube
galega que debe de converterse en S.A., pensa tamén que
calquer se poderia quedar co
clube polos 87 millóns fixados.
Como afirma o seu portavoz
económico Sánchez Carro "ainda que non ternos património,
tampouco lle debemos nada a

Sánchez Carro afirma que o Compostela,
con só vender a Fabiano; te-ria case
coberta a compra de accións.

naide e só con vender a Fabiano xa teriamos cuberto o capital
accionarial".
Sánchez Carro pon tamén como positivo que o Compostela
teña un patrocinador (Xacobeo
93) que pague 25 millóns por
tempada, "cando o do Deportivo, por exemplo, só paga 20 e
máis está en primeira división".
Ademais, o Compostela terá un
novo estádio para a campaña
que ben, podendo incrementar,

Os directivos
célticos non
entenden como un
Celta que
ascendeu a
Primeira non atope
a resposta que ten
un Deportivo que
ainda non
asegurou a
permanéncia

despois desta fenomenal xeira,
os 2.371 sócios actuais, e o número de espectadores, asi como os ingresos por publicidade,
até agora partidas cativas polas
próprias dimensións de Santa
Isabel.
Ainda que até o momento só hai
suscritos 4 millóns en accións, a
Sánchez Carro véselle bastante
tranquilo. Todo o mundo agarda
até última hora e o sócio ainda
pode mercar todo o mes de Xu1lo", di Sánchez Carro. Para asegurar a cobertura deses 87 millóns xa se puxeron en contacto
con numerosos industriais da cidade que deron palabra de non
deixar ao clube tirado en caso de
necesidade. ·
Mais preocupados están no Celta que califican a situación de
"moi mala". As distintas reunións
que mantiveron con empresários
de diversos sectores ainda non
deron o froito apetecido e están
tratando, por todolos meios, de
concienciar á masa social de
que pouco importa ascender a
Primeira se logo o clube desaparece ese mesmo ano. O Celta,
se os seus sócios non o remédian leva camiño de converterse
en "símbolo dun grupo de presión, no mellar dos casos". O
patrón, se o Concello accedese
a recalificar os terreas de Balaídos, pode que nen sequer fose
de Vigo. O fútbol, para alguns ,
perderá irremesibelmente esa
virxinidade de vincha que mantiña até de agora.•

Capital social

Pretender, como alguns directivos e políticos, que sexan os
concellos ou outras instáncias públicas, mesmo as entidades de
crédito, as que merquen as accións para cubrir o diñeiro que sócios
ou empresários particulares non están dispostos a desembolsar,
non só é vulnerar o espíritu da lei, senón traspasar o problema das
arcas do estado ás municipais; detraer doutros capítulos un diñeiro
que debe investirse coa prioridade do ben social.
lsto non quer dicer que desde as institución públicas non se apoie
a campaña de captación do accionariado. Hai várias razóns para
que asi se faga e para que os cidadáns conscientes, e con
posíbeis, se fagan accionistas destas novas Sociedades
Anónimas.
Ainda que a maioria dos clubes galegas non teñen case outro
património contábel que a sua plantilla, si existe un património
acumulado ao longo dos anos de valor incalculábel e propriedade
colectiva. Seria moi negativo que ese capital emocional caese nas
mans dun grupo de presión.
Só senda accionista o afeizoado pode incidir na orientación da
sociedade e, mesmo, asegurarse a continuidade do espectáculo,
pois senón as equipas mesmo poderian trasladarse de cidade
como xa está a acorrer no baloncesto. Foron ademais cartas
públicos os que mantiveron en pé estas estruturas do deporte
espectáculo polo que a sua propriedade , en parte, perténcenos a
todos pero máis singularmente aos sócios.
A nova situación xurídica e o cámbio na estrutura das equipas de
fútbol, que recebian antes os favores da administración en base
ao seu obxecto fundacional de "promocionar o deporte",
desaparecido este, abriga a mudar tamén as relacións entre a
Administración Pública, nomeadamente a municipal, e as novas
sociedades anónimas.
Débense revisar os convénios que lle daban a estes clubes o
usufructo dos equipamentos deportivos municipais por unha
cantidade simbólica. Os concellos non poden hipotecar unhas
costosas instalacións en beneficio dun sociedade privada. lsto
non quer dicer que o Celta non poda xogar en Balaidos ou o
Deportivó en Riazor, pero o novo convénio deberá recoller unha
série de cláusulas contractup.is que non só amparen o direito de
todos os cidadáns amantes do espectáculo deportivo, senón que
contemplen a redundáncia de prestar servícios por parte destas
empresas ao conxunto da povoación . .

Capital vendido

Deportivo

378 millóns

289 millóns

Celta

577 millóns

53 millóns

87 millóns

4 millóns

Compostela

Coa conversión dos clubes de espectáculo deportivo en
Sociedades Anónimas a todos os efeitos, non só deberia mudar a
percepción de moitos cidadáns que ollaban esas sociedades sen
ánimo de lucro como entidades representativas dunhas ar~las
colectivas que sobardaban o eido da competición deportiva.
Agora, esas empresas do espectáculo, poda que dun ou dous
sócios maioritários, levarán a política empresarial que dicte a
maioria dos accionistas e repartirán beneficios, pero tamén
perdas se as hai. Quer dicer, adoptarán a sua política guiados por
unha combinación de resultados deportivos-económicos.

Estes clubes, agora, pódense desentender por rendabilidade das
categorías inferiores, polo que é preciso asegurarse que
posibiliten o acceso dos xóvenes ao deporte e a sua instrución
física. Os cidadáns ternos direito ao espectáculo deportivo, pero
por riba del está o direito social á práctica deportiva. Cara á
consecución deste ben social debe ir dirixida a política deportiva
pública. O fútbol de alta competición seguirá, ao fin, as reglas das
A NOSA TERRA
empresas de espectáculo.•
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POR
1
PTS/MES*
NON POÑA FREO ÁS SÚAS ILUSIÓNS
Si qu~re mercar é:oche, ·moto ou furgoneta, non se free. Acelere deica
unha oficina Caixavigo e pida un CREDIMOVIL.

¡{

Unha ·prestación brillante: 16% de interese. .

¡¡
'l

O equipamento

máis completo: ata

4 000.000 de pesetas.

, / " Un "consumo" mínimo: 21.692 pe_setas ao mes•.

/

'

Está amortiguado: ten ata 6 anos para devolvelo.

Velocidade máxima: concesión en 24 horas.

ADEMAIS UN

CREDIMOVIL GRATIS E25 COMPACT-DISC
Pida o seu CREDIMOVIL antes do 31 de Xullo porque pode
sairlle gratis.
Caixavigo sorteará perante notario o importe de un CREDIMOVIL
· -ata 1 millón de pesetas- e 25 sintonizadores/ reproductores
de compact-disc para coche.
.
Non poña freo á súas ilusións. Pida un CREDIMOVIL en CAIXAVIGO.
En interese do seu coche.

Caixavigo
Unha Ca·ixa para u~ País ·
* Cuota mensual para 1.000.000 de pesetas a 6 anos. Interese Nominal : 16%. TAE sen ~omisións: 17,23%.
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XQSÉ LOIS ·

Os disparos do
exército tailandés ·
están a provocar
centos de mortos
entre os manifestantes
que, desde hai vários
dias, saen ás ruas de
Bangkok para pedir a.
demisión do xeneral
golpista e ditador
Suchinda Kapraioon.
As protestas de
dimisión
recrudecéronse, pésie
. ás brutais cargas da
policia e do Exército
ao saber que algun ·
líder da oposición·se
pasou ao bando do
ditador. Mentres tanto
fálase de que sectores
moderados do ·
exército poderian
tentar un novo golpe
do estado.·

• Manifesto
.
.
de alcaldes
Os alcaldesdas comarcas de
Soneira e Fisterra realizaron un
manifesto conxunto "ante a ..
grave situación que estamos a
viver nos nasos concellos co
incremento do tráfico e consumo
de drogas". Denunciando as
redes de distribución e o
.
branqueo de .diñeiro que se está
a producir na comarca e
demandando que "se tomen
todas as medidas necesárias
para a vixiáncia, persecución e
erradicación do tráfico de
drogas".
O manifesto está·asinado por
nove alcaldes.+

• Preparar a viaxe
de Fraga
O vice-presidente cubano, Xosé •
Ramón Fernández, chegará o
próximo dia 25 ao Estado
español, incluindo na sua visita a
Galiza, para avaliar a
posibilidade da viaxe de Fidel
Castro. O "Gallego Fernández",
como é coñecido no seu país,
fíxolle unhas declaracións a
Rádio Habana nas que se afirma
que "ainda non se anunciou a
decisión de que viaxe Fidel
Castro á Galiza, aind~ que
recordou que a viaxe foi aceitada
. nun princípio. Só falta o anúncio
da materialización".

• Protestas ·en
Tailándia ··

.•

. O Concello de Oleiros
ofereceralle unha multitudinária
cea o 27 de Maio nun
restaurante da Pasteriza.+

• O Parlamento
Europeu afirma
que aumentarán
os desequilíbrios
entre as rexións
A Comisión de Política Rexional
apresentou na. Cámara Eu.ropea
un informe sobre a situación e a
evolución sócio-económica das
rexións da Comunidade, .
demostrando que o Produto ·
Interior Bruto (PIB) das 1O
rexións máis desenvolvidas da

Comunidade, é tres veces
superior ·ao das rexións máis
desfavorecidas. Asimesmo 20
rexións do Sul da CEE, entre
elas Galiza, teñen un índice de
. emprego süperior ao 20 por
cento. · ·
No informe, apresentado por
Heinz Fritz Kóhler, afírmase que
só cunha meirande taxa de
crecimento económico e máis de
20 anos se poderán superar as
actuais disparidades.
Outra das afirmacións realizadas
é que a Unión .Económica e
Monetária serán un factor de
desenvolvimento, p~ro non de
coesión,.xa que provocarán. un- .
· crecimento aihda máis grande ..
entre as rexións. O informe foi
aprobado cunha só emenda. + ·

En Tailándia; pésie a
celebrarse as
eleicións o xeneral
Kapraioon non quixo
deixar o poder,
mantendo arrestados
aos principais líderes
opositores. Os
governos tailandeses
reacaionários sempre
contaron ca apoio dos
EE.UU. Utilizando
este país como base
frente a Camboia e
Vietnam.+

• Xiro á direita
no Ecuador
Os dous triunfadores
das eleicións
presidenciais do
Ecuador son Sixto
Durán e Jaime Nebot,
que terán que ir a .
unha segunda volta.
Despois de catro anos
de governo
socialdemócrata, os ·
eleitores déron11e· o 17
de Maio un amplo
triunfo á direita. +

• O concello non derrubará
instalacións.de Endesa
O Alcalde das Pontes·, Aquilino Mizoso, deu
unha surprendente marcha atrás ás poucas
horas de anu11ciar de forma contundente que
derrubaria as estacións de medición e control
de ·Ende$a, para dicer .. todo o contrário e .sus.peoder a execución do acorde municipal.
O alcald~ xustifica a intención do derrubo porque as obras non teñen licéncia, mentres que
tontes qa empresa afirma que en 1990 se asinou un convénio co concello que, por 150 millóns de pesetas, a licéncia "amparatodas as
obras e labores ·complmentários que para levar a cabo a actividade mineira se desenvolvan na mina 01.,1 nas instalacións auxiliares".
A medida do concello, en cuxo pleno non puderon participar os concelleiros que traballan
en Endesa, puña en perigo dúcias de postas
de traballo.+

·• Moción de censura
en Ribadávia
PSOE e centristas apresentaron unha moción
de censura no concello de Ribadávia contra o
· alcalde do PP, Xosé Maria Vázquez. O socialista Fidalgo Areda será o próximo alcalde. A
moción é posíbel grácias ao apoio de dous
dos tres concelleiros que sairon eleitos nas
listas de Centristas-CDS, e que se negaron a
integran con Vitorino no PP.
Esta moción poderia dar paso a outras nalguns outros concellos da comarca , onde as
· friccións entre PP . e·os antigos centristas son
permanentes. +

• Galiza Nova convoca
. a unióri das
organizacións xuvenis
A organización xuv:-enil do BNG, Galiza Nova,
fíxolle· un chamamento a todas as forzas xu venis nacionalistas para que se integren no
proxecto de organización frontista.
Galiza Nova faille un chama.mento expreso ás
. rnocidades do PSG -EG , oferecéndolles un
fonda. proceso de intercámbio de experiéncias
e ideas, que culmine coa incorporación a Galiza Nova como xa fixeron , recentemente, as
Mocidades Galeguistas.
Galiza Nov.a afirma que o BNG non é património de nengunha opción política concreta, "senón que se construe dia a dia". •

· • Dirixente da INTG
condenado.
Etelvino Blanco, Secretário Xeral da INTG de
. Ourense, foi co.ndenado por dicer que a ·actuación dun xuíz era "fascista". No mesmo·
· xulgado xa ti'ñan absolto a alguns políticos
por dirixirlle o calificativo condenatório a ou. tras, argumentando que era un "calificativo
político".+

• ·A Suíza rachou
a sua neutralidade
~

'Unha Galiza de papel... Non é plan'

O Domingo 7 de Xuño_ ao mei.~-dia ter~. lugar unha manifestación en Po. nt~vedrá. contra o "Plano forestal"· apres~ntado recentemente pola Xunta, e a mstalac1on de ma1s celulosas.
· · ··• · ·
·
· ·
· · .
. "
·

Def~ns~

N·~tural .e apóia~ .·

A manifestación está convocada pola Asociación pola
da Ria·, ·Adega e ·a·Sociedade Galega de História
da polo BNG,.CAF, CNT, FPG, INZAR, MFG, PSG-EG e·SLG·.
·
.
.
. . ·. .
· .·
Numeros?s ecoloxis!as manifestáronse tamén o 17 de Maio en
toros de arbores autoctonas, como mostra a fotografia. +

C~mpost~la,

.

·.

.

facendo ·chegar á praza do Obradoiro num~rosos
· .
·
·
,
.

·

Os cidadáns suízos racharon a sua tradicio.n al neutralidade decidindo, en referendo, entrar.a formar parte do Fondo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Despois desta
vitória guvernamental ·O Executivo decidiu so~
li.citar o ingreso na CE, confiando entrar antes
de 1995.+

GALIZA E M NDO
püLÍTICA ECONÓMICA
O incremento imprevisto
de gastos na Exposición
de Sevilla e no
Tren de .Alta Velocidade e
o agravamento
consecuente do déficit
público parecen ser a
causa dun recorte
económico que o governo
central fará pagar
nomeadamente aos
traballadores eventuais e
desempregados. Galiza
acude ao paro de catro
horas do dia 28 de Maio
en condicións moi
especiais, pois esta
comunidade está ainda
inseriqa nun proceso
próprio de reivindicación e
negociación que tivo o seu
vértice na exitosa folga
xeral do 2 de Abri 1.
Precisamente estes dias
déronse os primeiros
pasos na negociación
entre os sindicatos
implantados en Galiza e o
governo autónomo.

O paro do dia 28 celebrarase co r.onsel ainda presente da última folga xeral

O decretazo encontra ·a Galiza co índice máis elevadO
de eventuaiS e coa menor cobertura de desemprego
• MANUEL VEIGA

A Exposición de Sevilla tiña previsto un orzamento inicial de 500
mil millóns de pesetas. Outros 300
mil millóns compoñian o investimento estimado do AVE. Os erras
de calculo non contabilizaron que
os gastos do primeiro acontecemento aproximarianse ao doble. O
tren de alta velocidade elevou en
145 mil millóns a cifra de gastos
prevista. En similar proceso inflacionário parecen encontrarse as
Olimpiadas de Barcelona. Pasqual
Margal! solicitou en Decembro un
suplemento orzamentário de 50
mil millóns de pesetas.
O amoreamento de gastos suntuosos e imprevistos conduciron
ao governo central a unha situación de petos valeiros que só se
poderia invertir ácudindo a -un incremento dos impostas (que poñeria en dificuldades a competitividade das empresas, segundo
Solchaga) ou a unha maior presión sobre o sector máis feble:
os traballadores en precário . .
A resposta social está a ser a que
nón. podía menos de esperars·e.
UGT e. CCOO diverxen a cada
máis da política económica dogo.

verno. Este pola sua parte recorre
argumentalmente á xustificación
de Maastrich, pero as directrices
europeas son ríxidas no tocante

ao mercado agrícola, pero non en
política social. Felipe González
escúdase en Europa, pero perde,
en todo caso, consenso social. A

sua esperanza pode ser a de recuperarse á .volta de dous ou tres
anos con medidas que afrouxen
as torcas laborais.

UN DECRETO DE ESTADO
M.V.

O decretazo ten todo o rango de política de Estado e na
negociación, se chega a producirse, só participarán probabel.mente as centrais estatais, non só porque estas este ñ a n prontas a esquecer
aos sindicatos nacionalistas,
senón tamén porque o próprio governo central ignora,
neste caso, tanto a ELA como á CIG (abonda con observar, a outro nível, a ignoráncia que manten a respeito
. das peticións do próprio governo galego, mália as apertas dedicadas a Manuel
Fraga).
·
·

de a folga xeral do 2 de Abril,

cuxo éxito deixou perplexos
Galiza sinala unha
a non poucos sectores sodinámica própria ·que
ciais, sinala unha dinámica
própria que deberá seguir
cruza a toda a
ante a situación de emerxénque cruza a toda a ecoeconomia e non só aos cia
nomia e non só aos sectores
máis precários, como ocurre
· sectores máis
no caso do Decretazo. Adeprecários.
mai s, as ·posibilidades do

No País Basca o paro será de 24 horas: O principal
sindicato nacionalista, ELA, canta co 60% da repre·sentación e á loita contra o decretazo unirá ás rei-vindicacións industriais próprias de Euskadi.
Situación·notabelmente diferente. é a de Galiza, on-

sindicalismo nacionalista de
dinamizar unha liña própria
estarían moi mermádas, dada a sua representatividade,
considerabelmente inferior á basca.

Gal iza,
território ·máis afectado
No entanto os segmentos de povoación máis desfavorecidos e
os territórios discriminados pala
política de infraestn.ituras pagan
o recibo. Galiza cunha estrutura
económica própria e diferenciada
recebe un impacto pleno. Nesta
comunidade o número de traballadÓres eventuais, ascende ao
27,6% · da povoación laboral,
inentres que esta potcentaxe en
Euskadi é do 15,3%. No caso de
Aridalucia, onde a porcentaxe de
eventuais c:iscende ao 39,5%, o
governo ·arbitrou un mecanismo
de isención para o sector agrícola -o máis afectado polos contratos eventuais. Nótese, en comparación, a caréncia de .mecanismos amortiguadores que benefícien ao campo galega.

Os efectos do decretazó serári
polo tanto desiguais. Galiza é unha das comunidades que cantan
Central por central, pode dicerse que o 2 de Abril · cunha. cobertura máis baixa de
foron as nacionalistas as que levaron o gato a audesemprego, en vfrtude da forte
ga, adiantáronse no anúncio da convocatória e nepreséncia de parc:idos moi antigos.
gáronse a realizala. conxuntamente . coa Cornisa
Se a iso se suma o efecto coñeciCantábrica. O paro de catro horas do próximo dia
do da Política Agrária Comunitá28 segue esencialmente a consigna das centrais
ria, ·O cadro debuxado adquire maestatais e non podía ser menos.+
tices especialmente g.raves.+
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ASEMBLEA DE EU

Culminaría nunha coalición nas eleicións xerais ·

Esquerda Unida .acorda criar
unha plataforma unitária ·da esquerda
Guerreiro negou tamén que os
.delegados gal egos de· 1U estiveran insertos en nengunha das
correntes en litíxio, dentro de IU,
· "pois cada unha das correntes é
soberana;', restando importáncia
a que el forme parte, dentro do
Comité Central do PCE, da asa
que se opó11 ás teses de Júlio
Anguita, "pois cada militante está
en EU a título personal e non como membro dun partido".

•A.E

Esquerd~ Unida acordou
na sua 111 Asemblea,
celebrada o 16 e 17 de"
Maio no Ferrol, promover a
criación dunha plataform_a
unitária "con outras forzas
progresistas e de
esquerda", para realizar un
traballo conxunto no
parlamento español e
galega, que poderia
culminar nunha coalición
para as eleicións xerais. A
proposta ia especialmente
dirixida, ainda que sen
citalo, ao PSG-EG, cuxo
Secretário Xeral, Domingo
Merino, foi o único
representante foráneo que
estivo presente no acto de
clausura.
Esquerda Unida quixo ·reafirmar
na sua 111 Asamblea o seu carácter soberano. O reelexido Coordenador, Anxo Guerreiro, resaltou en declaracións realizadas a
este semanário, como un feíto

Os primeiros
en facer a proposta

GALA

histórico, que nesta asamblea
"non se talase para nada de Izquierda Unida". Segundo Guerreiro produciuse a "consolidación definitiva como organización
soberana, non só porque xa estamos legalizados como tal, senón que tamén foi asumida esta
idea na conciencia colectiva dos
militantes".
Ainda asi EU estará na próxima

Asemblea de IU, "para discutir os
. temas comuns e a política de Estado, que nos afecta a todos",
segundo Guerreiro, ainda que os
perto de 150 congresistas que se
deron cita no Ferrol rexeitaron
unha proposta dos delegados
ourensáns na que se avogaba
por que os delegados galegas só
participasen na Asamblea de IU,
naqueles temas que lles afectasen direitamente:

Anxo Guerreiro afirma tamén
que "nós nunca fixemos . a nosa
política en funció~ de Esquerda
Galega. Fumos os primeiros en
propor a unidade da esquerda
nacional galega e de.finimos o
noso proxecto sen mencionar a
ninguén, ainda que agardames
que sex,a ben recibido por EG".
Afirmou tarnén que "dubidar da
nosa soberanía como organización, só seria t,mha disculpa por
parte do PSG-EG", pontualizando que "non pretenden para nada interferir na discusión que se
está a dar no PSG-EG", desbotando a idea de que a proposta
realizada por Camilo Nogi.Jeira

de chegar até a fronteira .de Fraga poda supoñer tamén un obstáculo, porque "nos tamén queremos abrirnos á sociedade. Fraga
xa non é centralista, é rexionalista de direitas, polo que non se
pode pretender facer uriha alternativa exclusivamente de direitas, como pretende o Bloque".

Propostas do BNG
O PSG-EG , pola sua banda, discutirá a sua estratéxia nun Consello Nacional a celebrar o próximo 25 de Maio. Neste máximo
órgano entre congresos vanse
discutir várias posturas. Camilo
Nogueira, que xa iniciou conversas con militantes do PG, poderia
propor a disolución do PSG-EG e
a reconstrución do PG. Outros
militantes avogan por un achegamento ao BNG e, unha terceira liña pretende pactar con EU .
Pala sua banda o BNG tratará
probabelmente no Consello a
celebrar o mesmo dia que o do
PSG-EG , algunha proposta, calificada de "xenerosa e innovadora" por algun d irixente , para
tentar propiciar un acordo ca
PSG-EG . t

AADMINISTRACIÓN ÚNICA

A DESCENTRALIZACIÓN DE MANUEL FRAGA
Eunósm ÁLvAREZ
Poucos días despois de asinarse, no Pazo
da Moncloa, un pacto político de desenvolvimento do Proceso Autonómico, entre Felipe
González e José María Aznar no que se pretende que sexa a última fase do "Estados
das Autonomias", e que á marxe de completar o mapa político do Estado, ·estanca e frea
alguns procesos emprendidos en Euskadi e
Catalunya de procura de fórmulas máis federalizantes, desde Galiza, Manuel Fraga
postula o que se deu en chamar "adtninsitración única".

sória. Como dicia o Ponente da Comisión
Constitucional e representante de UCD, Pé- .
rez Llorca, explicando o paragrafo: ".... trátase dunha mera técnica de descentralización
administrativa ... a administración autónoma,
executará os critérios, directrices e potestades que nesa matéria teña o Governo central. .. ". Polas sua própria natureza xurídica,
toda delegación é revocábel mediante o
mesmo instrumento legal que deu orixe á
sua existéncia,- e nunca por esta via se pode
asumir a soberanía competencial sobre a
·
matéria.

destas últimas matérias aquel grupo onde a
delegación executiv.a non ten nengun sentido ·
se non ven acompañada dunha atribución
competencia!, como é o caso, por exemplo,
dunha posíbel delegación de funcións en ma- ·.
téria de Portas de interese xeral. Se a administración autónoma non pode decidir soberanamente nesta matéria a presidéncia ·dunha Xunta de Porto, é un absurdo xurídico, e
unha aberración política.

den o empréstimo e o Estado o que o subsi- _
diará. As faculdades executivas asumidas só
permitiri~n preparar as actuacións que o ministério tiver previsto, e que por outro lado
hoxe a administración central pretende, via
convénios específicos, que sexan os próprios
concellos, os que a axuden neste labor executivo. a "priorización" de necesidades e a toma de decisións segue estando en mans exclusivamente do Governo español. O único
que si poderia conseguir o governo do PP na
Só desde este debuxo competencia! · se poXunta é transmitir a idea de que son eles os
de explicar a razón de que Manuel Fraga,· á · que realizan as actuacións, co fin de re-aliNeste último mes a proposta, que nunca foi
vez que reclama unha administración única
mentar continuamente un aparato propagandebidamente concretada e especificada, e
Este mesmo artigo, ao se referir ás transfe- ·sostén e non pretende altera a· figura · do_s
dístico que permita anular as tensións sociais
moito menos explicada á opinión pública, foi
réncias, e segundo palabras do ponente
Governadores Civis, ou o h~ito de non· ~bor
producidas por unha política inoperante e
arroupada con abondoso aparato propagandar unha lei de criación dunha política autó- . clientelista.
González Seara, que- taran rubricadas por
dístico, e deu lugar a tomas de posición púsenténcias posteriores do Tribunal constitunoma, etc ...
blicas por parte do governo español, quen
cional, só se poden transferir matérias· que
Manuel Fraga, nun recente artigo periodf stitampouco entrou en profundidade no tema.
Da dedución, por exclusión, dos servizos que· .co fala de ·~una integración administrativa
segundo .a Constitución son próprias das
En definitiva, a cidadania ven asistindo a unComunidades Autónomas (aquelas de "viá
poderian ser delegados no marco da próposmás perfecta", "una más perfecta unión".
ha cerimónia na que os oficiantes ou protata de adn:iinistra:ción única, atopamonos fun- . Con estes conceitos está a debuxar un camilenta"), pero que estas non recolleron estatugonistas utilizan unha sérjie de conceitos
tariamente, polo que can carácter residual
damentalmente coa posibilidade de executar
ño quE!J lonxe de postular critérios que condu·que ao non seren explicados debidamente,
as actuáCións que hoxe son próprias dunha
zan a 'posturas de identificación e afirmación
que.ciaron en mans da competéncia do Goconcitan opinións sobre as intencións dos
delegación do MOPT. O m_
ve rrí o central. En nengun caso se poden
odelo operativo· se- · nacional, pretende abrir vias .que permitan
emisores da mensaxe, que están moi afastatransferir competéncias exclus.ivas do Goreconducir no futuro o esquema estrutural do
ria similar ao da xestión que ven realizando a
das do que realmente se pretende.
verno central por esta via.
xunta da Galiza, no programa de vivencia do · Estado. A. administración autonomica será
· Governo cental, no que a administración, meun ente periférico do governo central, "inPolo que se sabe, Manuel Fraga ao referirse
No caso da Galiza, estamos pois frente a un . diante un enorme aparato propagandístico,
crustrado" competenci;;i.lmente entre esta e a
á administr.ación única, estalle propondo ao
conxunto de .servizos prestados pola adn:ii- · apresenta como próprio algo no que é meraloe.al; sen upha verdadeira.potencialidade en
Governo central o desenvolvimento do artigo
nistración central, mediante os seus órgaos ·mente un intermediário ou "tramitador", pois
si mesma. E interesante neste sentido seguir
1~O párrafo segundo, da Constitución. Neste
periféricos. Cales son eses servizos, ou deson as entidades financeiras as que canee~ · e .interpretar adecuadamente as últimas acartigo estabelécese que mediante unha lei
legacións ou oficinas que se podian integrar
tuacións políticas da. Xunta da Gal iza, como
orgánica, o Estado podará delegar ou transna administración autonómica, e que actua- .
poden ser a posición que mantivo o presiferir a unha comunidade autónoma faculdarian como órgaos meramente executivos e
dente da Xunta no debate estatal sobre a
des correspondentes a matérias de titulariautodeterminación e o seu conceito de audescentralizados do governo central?
dade estatal, que pala sua própria natureza
toidenfificación. ·
sexan susceptíbeis de transferéncia ou dele- · Como dician os "pais" da Constitución, existe'
gación. á luz dos debates constitucionais
un grupo de matérias de competéncia .excluRecentem.ente, nuri .acto público en Vigo, ·
que debuxaron os aspectos interpretativos
siva do estado que "pala sua natureza", ao
Xosé Luís Barreiro Rivas anunciaba que o
do texto, caberia apontar o que segue:
estaren intrinsecamente vinculadas á Sobemecanismo da adminsitración única en mans
rania, segundo a Constitución, son indelegá. dun dirixente ou dun partido centralista era
Cando o artigo tala de delegación de funbeis; é o caso de: as relacións internacionais,
un elemento de afortalamento das atitudes
cións, estase a referir a unha técnica organia defensa, as forzas armadas, a Xustiza, a
negadores dos feitos · nacionais. Efectivazativa própria da administración e estudada · Facenda xeral, a Débeda do estado e a Se~
:menfo, .a fals impresión dunha xestión despolo direito administrativo, pala que un órgao
guranza pública. Polo tanto as posíbeis delecentralizada, solapa- a verdadeira caréncia
(descentralizado) executa un acto adminisgacións estabeleceranse nas matérias que
dunha~. competéncias próprias e pode ser un
·trativo "en nome" ou por. "encargo" doutro
non afectan a estes grupos e que sexan de
instrumento de freo das posicións federalisque é o depositário real da capacidade decititularidade estatal; orabén, debemos deducir
tas, confederalistas Ol.J independentistas ..•

'A administración ·

_autonómica seráun
.ente perifér_ico 40·
· governo central., sen
. unha verdadeira
·. potencialidade ·en si
·
mesma'.

¡·
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Caixa Galicia cumpre ano tras ano, co seu deber institucional de informar publicamente dos resultados
obtidos no exercicio anterior. Pero ó mesmo tempo c'umpre tamén co seu deber empresarial, ó presentar uns
resultados socioeconómicos realmente excelentes en todos os seus ámbitos de actuación, como corresponde á
organización lider do Sistema Financeiro Galego.
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INVESTIMENTO CREDITICIO INCREMENTOUSE NUN 20%
O volume do investimento crediticio, que representa unha
valiosa contribución á xeneración de riqueza e desenvolvemento
da Comunidade Galega, alcanzou os 438.739 millóns, un 19,93 %
sobre o saldo do ano anterior.
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7.450 MILLONS DE CRECEMENTO EN RECURSOS ALLEOS
Os recursos de clientes ascendían a finais do ano a 730.231
millóns, cun incremento do 11,87%, notablemente superior ó
9,8% que creceron os depósitos de clientes no conxunto das
Entidades Financeiras.
Do total de recursos alleos das Caixas de Morros en Galicia,
o 58% corresponde a Caixa Galicia.
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SRECURSOS PROPIOS AUMENTARON UN 15.68%
Os recursos propios experimentaron un aumento de 7 .386
millóns, situándose nun total de 54.588 millóns, o que manifesta
claramente o elevado grao de solvencia e seguridade que ofrece
Caixa Galicia.

MAIOR REDE DE OFICINAS DA COMUNIDADE GALEGA
Caixa Galicia dispuña a fins do exercicio de 1991 de 423
Oficinas, das que 6 foron inauguradas durante este ano. Na
Comunidade Galega, o número era de 414, ubicándose as
restantes en Madrid, Barcelona, Bilbao e Zaragoza, ademais das
Oficinas Intemacionais en Xenevra, Zurich, Londres, Oporto,
París, Stuttgart, Rio de Janeiro, Caracas e México.

RAN EXPANSION DA REDE DE CAIXEIROS AUTOMATICOS
Para atender a extraordinaria demanda deste servicio, cun
volume anual superior a 8 millóns de operacións, durante 1991
entraron en funcionamento 70 novos caixeiros automáticos,
conformando a Rede de Caixeiros Automáticos máis grande e
de maior cobertura de Galicia cun total de 289 unidades.

ATOS SIGNIFICATIVOS
1991

1990

Recursos Propios ................................ 54.488
Recursos Alleos ................................ 730.231
Investimento Crediticio Neto .......... .438.739
Carteira de Valores Bruta ................... 63.398
Tesourería e Activos Monetarios
(posición neta) ............................. 256.106
Inmobilizado Neto .............................. 21.217
Recursos Xenerados (Cash Flow) ...... 21.535
Resultado de Explotación ................... 12.290

................. .47 .102
................ 652.773
................ 365.825
.................. 63.525

Recursos Alleos por Oficina ................ l. 726
Recursos Alleos por Empregado ............. 289
Investimento Crediticio Neto
por Oficina ....................................... 1.037
Investimento Crediticio Neto
por Emp!egado .................................... 173

.................... 1.565
.......................256

................ 243.592
.................. 20.857
.................. 16.394
.................... 9.074

.................... :.. 877
....................... 144

Cash Flow por Oficina ......................... 50,91 .................... 39,31
Cash Flow por Empregado ..................... 8,52 ...................... 6,44
Empregados .......................................... 2.529
Oficinas ...................................................423
Caixeiros Automáticos ............................ 289
Terminais Punto de Venta ..................... 8.989
Tarxetas Operativas .......................... 511.876

.................... 2.545
....................... 417
....................... 219
.................... 8.456
............... .457.221

INVESTIMENTO SOCIAL ACADOU OS 1.324 MILLONS
A Obra Social e Fundación Caixa Galicia desenvolveron ó
longo de todo o ano un labor sociocultural de grande
envergadura en toda a xeografía galega, mantendo numerosos
Centros Sociais como Clubes de Xubilados, Aulas de Cultura,
Garderías lnfantís, Centros Docentes, Salas de Exposicións,
Bibliotecas ... e realizando ó mesmo tempo importantes
investimentos sociais en diversos campos de actuación como a
Investigación, Economía, Cultura, Belas Artes, etc.
Caixa Galicia é, con grande diferencia, a Entidade Financeira
que asigna máis cantidade de recursos económicos a estes fins
·en Galicia.
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TRAD lClÓNEMODERNIDADE

POR MIN: QUE CHOVA!

•VÍTOR MÍGUEZ

• Lonxe de provocar a sua
ilegalización, as "falcatruadas" da Frente Atlética orixinan adesión da máis diversa
índole. Despois do apuñalamento dun mozo en Sevilla,
no recente partido frente ao
Real Madrid as forzas "da arde" decidiron protexer ás
criaturas no seu desprazamento ao Santiago Bernabeu. Que o sistema lle faga o
xogo ao movimento ultra non
nos parece estraño, pero de
aí a enviarlles institutrices ...

XERARDO DASAIRAS

A sociedade actuai no seu devir diário ten xerado os seus próprios mitos aos que rende culto baixo litúrxias automáticas e inopinadas. Non
obstante neso que se deu en chamar inconsciente colectivo seguen a
perviver mecanismos que reflecten
un atavismo dificilmente superábel
palas modernas tecnoloxias.
Os ritos impetratÓrios semellan hoxe en dia, polo tanto, un anacronismo impróprio das novas civilizacións industriais e urbanícolas. Pero
cando a auga non cai, e a seca
ameaza por boca dos modernos
"chamáns" do tempo, a causa xa
non se torna tan trivial. Hai xa algun ·
tempo que os bispos viñeron de ordenar os seus párrocos que dispuxesen da bagaxe ritual impetratória
para estes casos. Nas zonas máis
áridas do Sul ou das mesetas xa hai
tempo que comezou o "paseo dos
santos" ( When the saints go marching in). Se ben é certo que actualmente a finalidade é distinta (eilcher
os encaros) a intención ven senda a
mesma: Que chova! A tradición dos
santos milagreiros rexenérase en
épocas de alta tecnoloxia espacial e.
de satélites espia que testemuñan a
beatificación de Escrivá de Balaguer. Pero segue sen chover e os
vellos recursos, senón efectivos empiricamente, son os que están máis
áman.
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Os vellos cerimoniais pre-históricos, filtrados
até hoxe polas culturas greco-romana e cristiá, toman forma baixo a milenária consigna
do "ad petendam pluviam". Centos de manifestacións relixiosas coas máis variadas cerimónias poden atoparse nas páxinas dos traballos legados polos nosos folcloristas e etnógrafos mái~ senlleiros. Tanto se é profiláctico, conxuratóiro ou impetratório, o ritual usa
e abusa dos iconos e símbolos sacralizados
en demanda do milagre paliativo. Os actos
aspersivos e lavatórios con intencións punitivas, purificativas ou ameazantes, enseñorean o território galaico-portugués remedando
rituais semellantes da vella Europa e de lugares remotos das selvas e planícies americanas, das sabanas africanas ou das xunglas xa indues ou xavanesas. Desde a espiral selenita do neolítico, pasando polas gotas
fecundativas dos maias e pimas mexicanos,
polo caos acuático babilónico (dilúvio), palas
augas primordiais indues de Naraima, até os
batismos de San Xoán, a auga como símbolo
cosmogónico convértese en substáncia máxica e medicinal que purifica, rexenera e fecunda. A rexeneración pala auga é unha ve-

Apesar da oposición
eclesiástica
á diversidade de actos
rituais, estes veñen
senda celebrados
pala Igrexa
desde o século XIII.

lla prática na que as efíxies e divinidades
agrárias sofrian o baño sagrado. Mediante el
recuperaban as suas forzas para aseguraren
unha boa colleita ao provocar a chúvia coa
máxia da imersión. Cibeles, Afrodita, Sicione,
Atenea ... , divinidades fenícias , cretenses ou
xermánicas viñeron preceder e mesmo contemporizar nos seus mergullamentos cos dos
crucifixos, das virxes ou de calquer santo,
sempre coa mesma finalidade: contera seca

e ober a chuvia. Apesar da oposición eclesiástica a tales actos (incluídos os esconxuros contra as treboadas) estes veñen sendo celebrados pola lgrexa desde o século XIII
e prolónganse até os nosos dias como unha proba da boa disposición
eclesiástica ante a urxéncia do líquido elemento. Todo isto dentro dos
canons estabelecidos, esquecendo
celebrar as orxias doutros tempos
nas que mulleres espidas percorrian
os campos co fin de espartar a virilidade do ceo e provocar a chúvia.
Pétanme as verbas no sub-limen e
lembro o que dicia un correoso xornalistas: "á esquerda so lle fica Miguel Cancio paseando en pelotas
pala praia". ¡Que un tóspiro divino
nos leve se esas anarquias plúvicas
chamadas trebóns, que andan a estragar o viño no Ribeiro, se debesen
a isto!
Botando pelotas fóra xa só nos quedan os chamados "clam ores" popu1ares, as rogativas e as impetracións campesiñas en distintas formas e variantes, que xurden como
talismán contra o deterioro
meio=ambiental que xeran, segundo
os expertos, os novos xeitos de vida
industrial, urbanos e consumistas. O
paradóxico (na Galiza moitas cousas o son) é que entramentras uns
poucos pregan para que o Señor
"bote a rega" e agardan esperanzados que "a auga non apodreza nas

• Claro que acordes deste
tipo non se estrañan en indiví duos de similar espécie.
Mentres uns fan o ridículo
nos estádios outros fano nos
palcos tal e como aconteceu
con Fraga na cerimónia de
clausura da Volta a España;
insatisfeito co seu papel de
trotamundos, o de Vilalba
decidiu confurdirse Qoas
azafatas e enfundarlle persaalmente o xersei marelo a
Toni Rominger. Entre tanto
maillot deportivo e os traxes
para os conselleiros ao naso
presidente tan só lle falta pasearse na pasarela Cibeles.

nubes", outros, os máis suspiran polos dias
secos e soleados, "de praia" que se di agora.
A falta de presión nas canerias é apenas un
pequeno incidente subsanábel pala todopoderosa Internacional das Augas (Ser ou non
Ser áuga). Definitivamente estas relíquias do
pasado que son as rogativas han verse substituídas, xa o son, pala reclamación pertinente a un contestador automático. Pero mentres ese dia non nos chegue a todos, nós seguiremos a fiarnos so do instinto animal para
estes casos. E saberemos se hai indícios de
chúvia cando vexamos xuntarse ou despiollarse as galiñas, se de dia canta o moucho
ou se os galos o fan antes da meia-noite; se
os gatos se lamben tras das orellas ; se atopamos arañas ou se nos cruzamos cunha
donicela no camiño. Ollaremos se as anduriñas voan baixo ou as gueivotas tornan a terra e titaremos cara a lua nova, dona das augas, na procura da aura que pre-anúncia a
choiva. E por todo iso saberemos que estamos vivos e cos pés na terra suxeitos ás leis
da natureza que alguns se empeñan en cambiar. Como nunca choveu que non escampase, e o mellar sinal de chuvi~ e vela cair, por
min: ¡Que chova!+

Os Irmandiños
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• E como o ciclismo anda
quente rematamos o percorrido de hoxe en Donosti, cidade onde o próximo 4 de
Xullo ten prevista a sua saída o Tour da Franza pésie
ás ameazas dos cinco concel lei ros de H.B. cos que
canta o concello. Segundo
os abertzales, o boicoteo do
Tour terá coino obxectivo
mostrar a Donosti como "unha cidade dominada polo
estado español"; de forma
que mellar será que o pelegrin fique na casa, dado que
todos os indícios apontan a
unha saída "perigosa". •

Historia de Galicia

Textos, documentos e bibliografia

de F. Carballo, F. Senén, A. Lópe:z; Carreira,
Luís ObeHeiro e Bieito Alonso

Proximamente:

de Anselrr-o Lópe:z; Carreira

A romanización

1' EDICIÓN ESCOTADA. A2ª EDICIÓN ÁVENDA

2' EDICIÓN ESCOTADA. A3ª EDICIÓN ÁVENDA

da Galicia

Esta obra oferece documentos e
textos de leitura accesíbel para un
público preocupado pala historia
de Galicia, a quen compre dotar
dos meios para a interpretación
axeitada do proceso histórico,
que ten neste período unha
inflexión fundamental.
PVP: 950 pta.
N 11 de páxinas: 148.

• Pero o poder fáctico deste
movimento é unha realidade
tan grave que rebasa fronteiras. Se neste ano en Nápoles os grupos de tiffossi
chegaron a utilizar bombas ,
en Xénova non lle andan á
zaga e as autoridades da cidade tiveron que pactar con
líderes ultras para protexer a
exposición "Colombo 92"
dos atentados dos siareiros
xenoveses.

Novas investigacións e novas
necesidades sociais esixen un
novo esforzo de interpretación
na mesma liña intencional:
obxectividade e visión do
proceso histórico de Galicia
desde Galicia.

de Felipe Arias

EDICIÓNS
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PVP: 1590 pta.
N 11 de páxinas: 288.
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A Obra intenta frear a corrente de desercións que nos últimos anos acadou ao 30°/o dos membros

O Vaticano recoñece o Opus Dei
a cámbio de apoio económico
•M. VEIGA

guns dos últimos manifestos papais. O próprio Wojtila ofereceu
dous indisimulados avisos aos
seguidores de Camino: O Opus
deberá ter máis sensibilidade cara os necesitados e a sua teoria
conviria que se traducise nunha
maior testemuña prática.

A marcha de perta de 5 mil
galegas a Roma, para
presenciar o acto de
beatificación de Escriva de
Balaguer, situa a Galiza na
média de participantes do
Estado español. A
prelatura persoal do Opus
Dei consegue, con este
paso , a sua legalización
dentro da lgrexa. Un
cámbio que pode dar lugar
á apertura ao mundo dos
membros do Opus, até
agora conformados en
sociedade semi-secreta,
nidiamente conservadora.
Coa subida aos altares do
crego de Barbastro
consolídase un trato que
aporta solidez financeira
ao Vaticano e recoñecemento a un
colectivo que estaba a
perder fortemente adeptos :
un 30% desde 1990.

I

/

Na praza de San Pedro destacaban este 17 de Maio as clásicas
vestimentas dunha congregación
que medrou ao amparo do franqu ism o. A bisbarra viguesa foi
unha das máis activas á hora de
enviar fieis a Roma . Doce das
coarenta parróquias desta cidade están en mans do Opus Dei.
Unha incidéncia que se explica
polo favor desenvolvido desde
1941 até os anos sesenta polo
bispo López Ortiz, activista destacado da Obra.
A labor do Opus Dei queda reco-

Outros foron máis indirectamente belixerantes . A conferéncia
episcopal italiana solicitou estes
dias a canonización de Pablo VI.
Atitude que debe ser interpretada como resposta ideolóxica, toda vez que son coñecidas historicamente as críticas vertidas polo Opus Dei ao Papa mencionado . Escriva chegara mesmo a
"dubidar da sua salvación" e entre os seus seguidores foi habitual nalgunha época "pregar pala
conversión (sic) de Pablo VI".
A beatificación pode ser tamén
considerada un intento por parte
das máis altas xerarquias por
atraer ás posturas máis integristas
e lefebvrianas da lgrexa, descontentas ca camiño supostamente
"liberal e protestantista" seguido
por esta nos últimos anos.

Un acorde beneficioso
para ambas partes

ñecida oficialmente. Nengun teólogo da lgrexa pode atacar esta
corrente; polo menos pola via directa. Para moitos no interior da
institución., nomeadamente os
sectores máis progresistas europeus , asi como os relacionados

coa teoloxia da liberación, a beatificación de Escriva representa
un grave retroceso na doctrina da
lgrexa, polo que supón de para- ·
bén a unha ideoloxia ultraliberal e
fortemente pro-capitalista, en certa contradición mesmo con al-

Se entre 1970 e 1990 o índice
de abandonos do Opus Dei marchaba ao ritmo do 12%, os últimos dados apontan que as defeccións acadaron ao 30% dos
membros. Sen dúbida, o Opus,
coas suas características de
guetto conservador, estaba a sofrir o asédio das correntes máis
progresistas e intelectualmente
dinámicas da lgrexa (progresistas europeas , latinoamericanas
etc.). Coa beatificación de Escriva consegue un nada despreciá-

bel apontalamento da sua estrutura e a sua saida á luz. O Vaticano, pola sua banda, vese obrigado a achegarse á única congregación saneada económicamente e con boas relacións no
mundo financeiro . Roma concede asi recoñecemento espiritual,
a cámbio de apoios á sua esfarelada tesoureiria.

O Opus abre as fiestras
Preso dunha ideoloxia forxada
nos rigores do franquismo, tempos de pobreza teórica que ·sen
dúbida se reflexan na obra capi tal de Escriva de Balaguer, Camiño, e na própria formación de
moitos dos seus membros , a
Obra mantívose até agora en
posturas sectárias, que comezaban por ignorar o Concílio Vaticano 11 -demasiado aperturista,
ao seu entender- e acababan por
xerar unha práctica negada ao
diálogo coa sociedade.
Nos últimos tempos observáronse certos pasos de aggiornamento. Alguns dos seus representantes esforzáronse por rom per estereotipos -máis na forma
que no fondo, até agora-, resultado da crise interna e do aillam ento social , e os membros
máis avantaxados comezaron a
abrirse a leituras á marxe das
·prescritas pola própria Prelatura.
Falta saber se a legalización que
trae consigo a beatificación de
Escriva vai servir de afortalamento da organización e de
achantamente nas suas teses ou
se, pola contra, o maior contacto
coa sociedade vai acabar por limar o seu extremismo, mergullando en canles racionalizadores
a sua estrutura lefebvriana. +
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' A canteira galega
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Un marqués nos altares

1

O ceo está cheo de reis, prfncipes e títulos nobiliários, pero Josemaria Escriva é o único marqués que sube aos altares no século XX. O 25 de Xaneiro de
1968 publicábase no Boletín Oficial del Estado a reabilitación do
título de Marqués de Peralta a
nome de don José María Escriva, segundo unha solicitude presentada o 24 de Xaneiro de 1968
polo fundador do Opus Dei.
A reclamación do título nobiliário concedido eri 1718 a un parente do fundador da congregación relixiosa provocara centos
de comentários na prensa española daquel tempo. "Cal é a
razón -perguntaba Luis Carandell- que poda xustiticar o feito
de que monseñor Escriva, sacerdote fundador do Instituto
que persegue a santificación
dos seus membros e do mundo
solicitase un título nobiliário?
estaba xa no ánimo do seminarista mozo de Zaragoza, que
usaba calcetins de seda e levaba o bonete de esguello, ver algun dia o seu nome inscrito na
Guia da Nobleza?"

Na sua biografia de Escriva,
Carandell relata o cámbio que o
fundador fai dos seus apelidos
Escriva Albás polos de Escrivá
de Balaguer y Albás.
A revista El Ciervo publicara un
comentário sobre a concesión
do título nobiliário: Que es esto,
monseñor? no que se comentaba "Como é posíbel que un crego aspire a estas honras? Se o
Opus Dei atopa receos e críti cas en amplos sectores e o
acusan de clasista, acaso vai
repoñer a sua credibilidade a
base de que o seu fundador e
cabeza reclame o título marquesa!?"
As caricaturas sobre a ascensión nobiliaria de Escriva foran
múltiples. Unha revista publicaba o cambio de edición do libro
patrón do fundador. A primeira
capa decia; "Camino, por Escriva de Balaguer; a segunda
:"Autopista" e asinaba "Marqués
de Peralta".
Un xornal francés publicara unha nota na que se esplicaba que

a reivindicación do título tiña
que ver coa aspiración do fundador de ser nomeado rexente.
A grandeza e o señorio foron
en vida a grande preocupación
do novo beato. Nas semblanzas publicadas sobre o seu fundador, o Opus Dei gábase da
seguinte relación: "Doutor en
Dereito, doutor en Sagrada Teoloxia, profesor de Dereito Romano, profesor de Filosofia e
Deontoloxia, Reitor do Patronato Santa Isabel , prelado doméstico da Sua Santidade,
académico ad honorem da
Pontificia Académica Teolóxica
Romana, consultor da Sagrada
Congregación de Seminários e
Universidades, fundador e presidente xeral do Opus Dei,
membro do Colexio de Aragón ,
gran chanceller da Universidade do Opus Dei, tillo predilecto
de Barbastro, tillo adoptivo de
Barcelona, filio adoptivo de
Pamplona, grandes cruces de
San Raimundo de Peñafort, de
Alfonso X, de Isabel 1, de Carlos 11, de Beneficéncia e Marqués de Peralta".+
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Jorge Palencia, delegado da -FMLN
'A ninguén lle convén
que volva a guerra ao Salvador'
•GONZALO VILAS

Galiza,: deturpada e
colonizada

Mália o estancamento
que padece o proceso
de paz que puxo freo á
guerra civil no Salvador,
Jorge Palencia,
delegado da FMLN no
Estado español,
amósase
moderadamente
optimista, ainda que
cético sobre a postura
norte-americana. En
todo caso, o respaldo do
terreo xa conquistado,
político e real, pala
FMLN, ninguén como el
di "nolo vai quitar xa".

"Desgraciadamente trátase dun país deturpado pola picardía dos
factores externos que nos dominaron en función do cipayismo,
que caracteriza a sorte donoso país". O xuício é de Isaac Diaz
Pardo, no artigo de portada do número 14 da revista Análise
Empresarial, que leva o título Empresa e País. Para Diaz Pardo,
Galiza é un país "dominado pola inmoralidade e pola falla de
·patriotismo. Sen teorizar, pódese ver con exemplos. Galiza ten
en números redondos o 5 por cento do território do Estado. Pois
con ese 5 por cento aporta o 22 por cento da enerxia eléctrica, o
20 do leite, o 30 da madeira, o 35 do gado, o 36 das patacas, o
65 dos recursos auto-renovábeis do mar, o 60 dos mineiros
silico-aluminosos, transforma o 70 da alúmina/alumínio, o 80 das
rocas e unha altísima porcentaxe na construcción naval, que non
se pode precisar neste intre porque os uns e os outros están en
destruírnola. Mais toda esta riqueza na sua case totalidade está
caendo en man·s alleas, polo que pode afirmarse que coa Galiza
practícase unha política colonial que se desangra pola
imposibilidade de absorber o noso próprio aforro do que se
benefícian outros, coa intención, para maior disgrácia, de que
este país serva de basureiro das indústrias que non queren
noutros paises: velaí o das celulosas, nucleares, etc."

Cal é a situación neste momento do proceso de paz e de
desarme no Salvador? Segundo as últimas infomacións semella ter bastantes atrancos.

O comentário editorial do republicano Los Angeles 1mes de 16
de Maio, asume a crítica dos demócratas que insisten en que
. teria saido máis barato investir nas cidades antes de ver~e hoxe
na obriga de pagar as facturas das revoltas. "Se os centros
financeiros tivesen investido na Norteamérica urbana unha parte
só dos cartas estragados no 80, a vida nas cidades non seria o
que hoxe é. No canto, perderon millóns en préstamos baratos
para especuladores de chan urbano e ofertas públicas de
~ompra. As dificultades para acceder a un crédito afectaron
sobre todo ás minorias e á povoación urbana de renda máis
baixa. Un recente inquérito sobre hipotecas revela que os
créditos para vivenda solicitados por negros e latino-americanos
duplicaron a média de denegados aos brancas con idénticos
níveis dé renda. As minorias asiáticas foron moito mellar tratadas
neste aspecto ca ·os negros e os latinos. O Governo debería
facer chegar aos bancos unha recomendación nídia sobre a
política a seguir cos préstamos para que aumenten os
investimentos nas cidades".

A sinatura dos acordos supuxo o
início formal dun complexo proceso de evolución política e reformulación do país. Durante os
anos de guerra fomouse, ademais da oligarquía ultra-direitista
xa existente, unha burguesía da
guerra integrada por sectores
militares que viñan recebendo
sobre un millón de dólares diários de axuda norte-americana.
A perda deste fluxo e dos seus
intereses económicos, asi como
a arde de disolver órgaos represivos ven provocando o estancam ento do tratado. Os militares
queren que a FMLN sexa o ·primeiro en rachar os acordes, pero
non van cofnseguir que demos o
primeiro paso.

Ante esta situaciQn, que medidas levaron a cabo?
Os nosos compañeiros acodiron
á ONU, na sesión do 23 de Abril.
Ali ficaron pasmados de non se
ter ainda comprido nen o 45% do
acordado. Pensaban "coma hai
paz, tjodo debe ir ben ... ". Refíxose unha comisión entre o governo, a FMLN e a ONU para tentar
facer cumprir este mes de Maio
as partes dos acordos que tiñan
que estar feítas antes destes
mes, e así superar esta situación
crítica.

Houbo algunhas irregularidades?
Si. A Policía de Facenda tiña que
se converter en Civil, con xente
mesmo da FMLN, disolverse a
intelixéncia dos batallóns da
marte, e reducirse o exército nun
50%. Pero produciuse unha manobra que converteu á Garda
Nacional en Garda de fronteiras;
á Policía de Facenda en Polícia
Militar, e acrecentan en 5.000
efectivos a policia nacional. Falámolo coa ONU, mandron a Gouldi ng, inteirouse da manobra, rexeitouna, comprometéndose de
novo a disolvelos.

E que esperanzas reais exis-

Investir nas cidades

ten de que a ONU faga cumprir
o estipulado?
Están os factores formais (as comisións do governo, a ONU, a
"Comisión de la Verdad", etc.) e
os factores reais, que son a organización popular, e dentro dela
nós. Se eses factores formais
non funcionan, entón está o factor real que os fará funcionar. Se
os acordos non se cumpren, é
claro para todas a partes que a
guerra vai continuar. E isó non lle
convén a ninguén, nen ao governo, nen aos EE.UU., nen á ONU,
polo nefasto precedente que suporia, nen á FMLN, nen aos sectores económicos salvadoreños.
O naso pavo está vendo que papel xoga a ONU, se de real verificador dos acordos ou se están
pasando unhas vacacións. Nós o
menos que pedimos é que verifiquen permanentemente os acordos sobre o terreo, cunha atitude
de esixéncia co governo, forzas
armadas e r:nesmo cara nós.

A integración de membros da
FMLN, chegarase a dar?
Ten .que se dar segundo os acordes. Pero chegaron a trucos case
cómicos, cmo o de impar, previamente a asinarse o tratado, unha
estatura média mínima para entrar neses carpos de 1'75 metros,
cando a nosa xente é moi chiquita, e só os soldados de élite poderian acadar esa medida.

A _postura dos Estados
Unidos e do Governo
Cal é a postura actual dos Estados Unidos?

É sempre impredicíbel. Eles
aceitaron a negociación ao se

daren canta de que nen o exército nos ia vencer nen nós a eles.
Mesmo lle corresponde un papel
de seguimento do proceso. Mais,
vemos feitos que poñen en dúbida o seu discurso. A finais de
Marzo, Busch pediu no Congreso un crédito de 75 millóns de
dólares para as forzas armadas
salvadoreñas. Os congresistas
manifestáronse en contra e estrañados por estar a transcorrer
un proceso de desarme e paz.
Vários congresistas manifestá:.
ronse dispostos a loitar contra
este tipo de iniciativas. Tamén
hai rumores sobre a chegada de
acompañamento militar americano ao próprio Salvador. Até onde
chega o discurso e até onde as
verdadeiras intencións non o sabemos de certo. Calquer política
americana en contra do tratado
seria aventureirista. Todos saben
que non irnos ser tan inocentes
de desmantelamos e entregar as
armas sen saber que vai pasar.

Cal é a postura oficial do governo ante esta situación?
O .governo de Cristiani domina,
xunto ás forzas armadas, os
meios de comunicación. Acusan
á FMLN de non querer negociar
nen desmobilizarse, pero a prensa internacional é garante de
que se saiba o que está pasando. Cristiani actuou de boa fe ao
asinar os acordos, pero o poder
real non o ten el, senón a oligarquia e as forzas armadas. Como
exemplo, a presidéncia do governo asinou a expulsión dun pai
xesuíta en Marzo, coido. Pero todo o governo se foi pasando a
bola negando a sua responsabilidade e a sua sinatura. El está
fortemente presionado polos
sectores anti-negociadores. t

Portugal salda a empresa pública
"Este será o ano de António Champalimaud", anúncia o
Semanário de Lisboa na edición do 16 de Maio, nun comentário
sobre o proceso das privatizacións. O grupo Champalimaud
(bancos, cementos, seguros, e siderúrxia) tora obxecto da
expropriación de máis alcance do 25 de Abril. "O Governo quer
privatizar depresa e bem . O ministério das Finan9as pretende por
isso imprimir urna maior velocidade aos processos que se
encontram na primeira linha. O objectivo é obter os 300 milhoes
de receitas previstos no orc;amento de 92. O ano xa vai quase a
meio e até agora o encaixe (BESCL~ Mundial e as rodoviárias)
está nos 120 milhoes". O Semanário critica as incoeréncias do
governo Cavaco para o saldo do património público. "A filosofía
do ministério das Finan9as é nao prestar informagoes para nao
criar ~spectativas no mercado que nao poderao ser confirmadas.
Mas sabe-se que o ministério pretende arrumar as opera96es
mais simples e criar condi96es ás privatiza96es mais complexas.
No primeiro caso estao os resquícios estatais na Bonanc;a...
Fonsecas e no Totta e a privatizagao do Sotto Mayor e da UBP e
no outro as do Crédito Predial, Sepor e Siderurgia. A Tabaqueira,
urna das empresas mais rendáveis no sector industrial estatal.
passou a integrar a lista das próximas privatiza96es. Até agora, a
sociedade dos tabacos nunca foi includa no lote das indústrias a
alienar" . .

Viva a República
O grupo Lliberacion, resultado da fusión LCR-MCA, inzou vilas
e cidades de Asturies cun cartel no que conmemora o aniversário
da proclamación da 11 República, titulado Probe, cualquier día
mátasenos. A mensaxe, ilustrada cunha foto do Reí escaiolado,
leva o epígrafe "14 d'Abril, viva la República", e inclúe unha serie
de fotografías dos accidents reais. "1977, esllombose d'una
xostrada nel Fortuna; 1981, tragó una cristalera: rompió'I morru y
· frayó les manes"; 1988 espetó una caña nun güeyu. Taba
cazando y salió-y el tiru pela culata; 1990, metiósela col Porsche
y esfarrapólu enteru; 1980, pegase una gochada al baxar d'un
carru; 1983, entornó esquiando. Focicazu y tendedura de pelvis;
1989, pista d'esqui. Arrollicón y vueltál gatu. Gran sapiazu y
rabuñones na cara; 1991, esquí, pasándolo como dios,
espetósela contra un y frayó la rodiella."t
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Traballamos para recupera-la belezo do noso
medio natural.
Aproveitando ó máximo os nosos recursos
hidráulicos.
Mirando polo nivel sanitario das nosas augas.
Restablecendo o equilibrio biolóxico' da nasa
pmsaxe ...
Para seguir mellorando a nosa calidade de vida,
apostamos polo futuro. ·
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Etienne Balibar, filósofo francés
(Avalan, 1942), profesor
da Universidade da Sorbona
e íntimo colaborador de Althusser
-con quen escrebeu Ler o Capitalé un dos máximos expoñentes do
.pensamento marxista contemporáneos'
Partindo do seu último traballo
Les frontieres de la démocratie,
Balibar pasa revista a alguns dos
problemas que máis preocupan á
esquerda na actualidade ..
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Etienne Balibar
0 marxismo está morto como conceición do mundo
pero máis vivo ca nunca como método de análise'

1

• FRANCISCO ~AMPEDRO

A proposiciót'I da Egaliberté é
central en vostede. Que significado ten?
A expresión "Egaliberté" non é tradicional; sen dúbida . está, por así
dicilo, latente no discurso revolucionário (e mesmo anteriormente:
a aequa libertas dos romanos),
pero eu forxeina como un xogo de
palabras para salientar o que me
parece ser o aspecto principal da
Declaración dos direitos do home
e do cidadán: o contido mesmo do
"direito universal á política" implicado nesta declaración. Esbocei
unha análise que amasa que, no
fondo , unha tal proposición non é
burguesa, ainda que f.ose enunciada polos portavoces dunha revolución burguesa. lsto proba simplemente que daquela habia condicións e el~mentos que momentaneamente impuxeron á burguesia o transgredir os límites do seu
pensamen!o político e dos seus
intereses. E o que chamo a poténcia insurrecciona/ da proposición
da Egalíberté. E a história mostra,
er: efeito, que a burguesía estivo
constantemente confrontada á
contradición (dramática para ela)
que representaba o feíto de ter
inscrito no corazón das suas institucións un princípio revolucionário
deste xénero (en base ao que se
teñen proposto, desde hai dous
séculas, toda caste de traducións
e de aplicacións subversivas, no-

'A burguesia
nunca admitiu ben
ter entre os seus
princípios os de
igualdade e
liberdade'

tabelmente no movimento obreiro,
e máis en xeral cada vez que os
oprimidos pretendian se liberar ou
se emancipar eles mesmos. Contado, isto non significa que o discurso burgués verbo da lgualdade
e da Liberdade (cuxo modelo está
constituído pola oposición liberal
entre as duas nocións, a idea de
que no fondo serian incompatíbeis) sexa unha simples falácia.
Por suposto que as manipulacións
ideolóxicas existen, pero o fondo
da cuestión fica nas dificuldades,
polo paradoxo da proposición revolucionária mesma. Fóra do mo-

vimento mesmo de emancipación,
do proceso colectivo de loita contra as desigualdades e as opresións, é moi difícilmente sostíbel.
A burguesía non se contenta pois
con travestir a proposición revolucionária, senón que propón historicamente a sua própria interpretación das mediacións institucionais
necesárias para inscreber a igualdade e a liberdade nunha constitución social: por exemplo unha interpretación estatal nacional da
idea de comunidade, ou ben unha
interpretación individualista da
idea de propriedade.

Esta proposición de igualdadeliberdade contribuiu dalgun xeito á caída do socialismo burocrático?
O próprio das conxunturas de crise social, que son tamén xiros da
história, é re-abrir as contradicións
fundamentais da política, facer rexu rdir as suas alternativas. Na
medida en que se manifestaba ás
claras que o que caracterizaba ao
réxime soviético non era xa (se o
foi algunha vez) nen un réxime de
liberdade nen un réxime de igualdade (mália as proclamacións ofi-
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0 Pacto Social no estado burgués

está en perigo'
Vostede denunciou o perigo real dun retorno do fascismo en
Europa. Agora, ese ascenso
parece xa un feíto.
O ascenso do fascismo é un feito,
pero as formas e as oportunidades do fascismo de acadar a hexem on i a son moi inseguras. O
chamamento insistente das tradicións do fascismo europeu (o que
podemos cham~r en xeral o revisionismo histórico, incluído o revisionismo intelectual, que está a
revalorizar aos teóricos de extrema direita de entre-guerras) é un
síntoma importante pero ambíguo. Testemuña o feito de que un
movimento social calquer se
construe non só arredor de problemas actuais, e explotando paixóns actuais, senón elaborando
un relato mítico no que a idea de
revancha da história xoga un papel central. Asi é como se cimenta non a ideoloxia das masas, senón a dos militantes do neo-fas'ci sm o. Mais todo isto é tamén
equívoco, porque suxire que a
história se repite, mentres que as
formas máis decisivas deste neo-

fascismo son formas novas, que
se están xestando nas práticas
cada vez máis autoritárias do Estado tecnocrático tanto como na
progresiva difusión da xenofóbia
e do racismo dirixidos contra as
povoacións do Sul, e que ainda
non atoparon tradución política
unificada. lsto quere dicir que hai
un fascismo difuso nunha grande
parte da sociedade.

Vostede ten talado tamén de
crise do Estado e de pánico
identitário?
Por pánico identitário entando unha reacción de impoténcia, exactamente oposta á iniciativa revolucionária, que conduce aos indivíduos a procuraren a sua seguridade (real ou imaxinária) non
nunha construción colectiva, senón na sumisión a unha autoridade despótica, sempre que esta
lles dé o sentimento de os privilexiar. E o meio máis clásico de
produción deste sentimento é a
organización e a posta en cena
da exclusión dos extranxeiros ou
dos inferiores (cando non se trata

da sua persecución ou extermínio). Un tal momento de pánico
está sempre xa inscrito no Estado
mesmo, tanto máis canto máis
desigualitário e opresivo sexa este. Pero , paradoxalmente aos
ollas dunha antropoloxia racionalista (isto é: individualista e utilitarista), este pánico exacérb.ase
cando devén manifesto o vacio
de poder. Xustamente o que observamos na Europa central (sobretodo na Alemaña) após a 1 ª
Guerra mundial, e que poderiamos hoxe observar novamente no
Leste. Eu engadiria que existen
no capitalismo liberal elementos
de destrución do Estado burgués
mesmo, non en tanto que aparato
represivo, senón como órgao do
"compromiso social" entre as clases. Velai o porqué tamén no
Oeste a conxuntura actual é especialmente delicada. A alternativa que propón non é: reforzamento ou debilitamento do Estado en
xeral, senón: dexeneración nihilista do Estado nacional social ou
democratización de masas da política, através da extensión e rexeneración da cidadania. +

-------------------------------------------------------------------------------

ciais), o seu afundimento non está
certamente en contradición coa
proposición da Egaliberté. Orabén, contribuiron movimentos
igualitários-libertários a este afundimento? Evidentemente non xogaron o papel principal, topáronse
moi rápido frente deles con forzas
exteriores e interiores moito máis
potentes; pero non estiveron totalmente ausentes .(velai o Neues
Forum). Este elemento é moi feble , pero poderia constituir unha
referéncia importante a destempo,
cando a dialéctica democrática se
vaia re-abrir no seo mesmo do liberalismo aparentemente triunfan te; o cal, na miña opinión, é inevitábel, xa que o afundimento do
socialismo real non fixo desaparecer nengunha das COl)tradicións
do capitalismo actual. E máis : privouno da sua coartada.
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O futuro do comunismo
Como ve vostede o porvir do
comunismo en tanto que idea,
en tanto que movimento real (e
non como fin), como Marx mesmo sostiña? .vostede criticou· a
posición de Badiou, por exemplo, neste ponto.
O comunismo non se reducía á
sua forma estatal, pero esta non
lle era tampouco exterior. Habia
un lazo histórico material entre o
movimento social (ante todo o movimento obreiro) e o comunismo
de Estado; lazo que traducía xus-

1

'O comunismo só
sobrevivirá cunha
transformación
radical do seu
programa e da sua
ideoloxia'
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'Q naso tempo non
é menos prápício á
insurrección ca
outros'
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tamente a organicidade, que se
desenvolvían entre os intelectuais
· ou entre os traballadores (máis raramente nos dous á vez) dependían deste complexo histórico. De
aí que hoxe entren en crise simultaneamente as formas alienadas
ou pervertidas do comunismo que
criticaban. Pero tras esta primeira
razón (que é unha razón de feíto),
hai unha segunda, máis estrutural:
o comunismo de Estado, o mesmo
que o movimento social, retírese a
unha configuración da sociedade,
a unha división das clases (sexa
no centro, ou na periféria) que, hoxe , é totalmente inactual. A loita
de clases, isto é: o antagonismo ligado á explotación existe sempre,
pero as clases non teñen xa a
mesma forma. Por exemplo a distinción do traballo manual e intelectual non xoga xa o mesmo papel social. O que eu lle reprocho a
Badiou é, por unha parte, o ter explicado que o afundimento do cóm un is m o de Estado é un non
acontecimento, e, despois, o crer
que este afundimento constitue a
oportunidade, dun certo xeito , para a idea do comunismo , de desembarazarse das suas rea/izacións falsas e perversas, en fin, o
crer que existen invariantes comunistas trans-históricas . Todo iso é
coerente , pero é exactamente o
aposto do que Marx chamaba ,
precisamente, o movimento real.
Dixen tamén que Badiou ten a coraxe pouco comun de resistir ao
ambiente de moda, isto é, á idea
de que o capitalismo venceu ao
comunismo . O que eu penso é
que a cuestión dunha continuación do comunismo só pode consistir nunha transformación radical
do seu programa e da sua ideoloxia (como así xa aconteceu duas
ou tres veces na história, se admitimos que houbo comunismo antes d e Marx e do movimento

obreiro). Esta cuestión está hoxe
completamente en suspenso.

O fin do suxeito histórico
Vostede falou -unha só vez
que eu saiba- de época postm<?derna da política. Non pensa
queo termo post-moderno está
xa ocupado, como significante
de que as ideoloxias de emancipación están esgotadas?
Emprégoo dun xeito amplamente
irónico, para salientar que podemos criticar unha certa filosofia da
história da modernidade posterior
á Revolución francesa (a idea de
suxeito da história, por exemplo)
sen por iso desembocarmos nun
irracionalismo, ou na idea dunha
fin da política. Ao contrário. Pero é
tamén unha maneira de salientar
que hai un alén dos discursos políticos universalistas, ou, mellar, que
asistimos a un retorno do seu reprimido, que xoga un papel cada
vez máis determinante na política.
Oeste ponto, a noción de diferendo usada por Lyotard é susceptíbel
de aplicacións interesantes (o diferendo sexual, por exemplo ; efectivamente compre atapar expresións que amasen que existe o inconciliábel). Sen embargo, por iso,
non estamos abrigados a adoptar
nen a visión moral do mundo á
que agora chegou Lyotard, nen o
seu esquema de periodización da
história, que é moi banal. Por outra
parte, na pasaxe onde coqueteei
ironicamente con esa terminoloxia,
subliñei expresamente que a dimensión post-moderna da política
(isto é: a cuestión do recoñecimento da diferéncia na igualdade) non
sucede á da política moderna (dita
doutro xeito: trátase ainda dun problema de emancipación).

Na antinómia entre política de
insurreción e de constitución,

'O marxismo pasou
de -filosofia da
história a filosofia na
história'

¡----------------------------------------------------,
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Procuro un no.Yo
freudo-1narxis1110'

Na sua obra encontramos cada vez máis termos psicanaHt i c os (represión, desprazamento, transferéncia, denegación, proxección, etc.) Que
modo de relación estabeleceria vostede entre o marxismo e
a psicanálise?
Son moito máis pragmático que
antes. Tendo sido formados pola
dobre referéncia ao marxismo
(através de Althusser) e á psicanál ise (através de Lacan), nós
procurabamos unha síntese destas duas teorías; quéirase ou
non, . un novo treudo-marxismo
renovado mediante o estruturalismo. Arestora penso que unha
síntese é imposíbel porque cada
unha das duas problemáticas
ten por condición, en certo sentido, a "posta entre paréntese"
dalgunhas determinacións estudadas pola outra. O que permanece é que ambas as duas teñen por asunto unha realidade
que é fundamentalmente trans-

.....
-.

individua/ (o que nos permite fuxir da alternativa abstracta do indivíduo e do corpo social: de aí
que a psicanálise non sexa unha
simples psicoloxia, nen o marxismo unha simples socioloxia económica). Eu fago traballar, na
medida do posíbel, as cuestións
propostas pola psicanálise e polo marxismo unhas sobre outras,
o que supón usar a sua dobre
terminoloxia. Por exemplo, eu
pergúntome o que produce a
ambivaléncia (e a ambigüidade)
da identidade de clase frente a
outros proc53sos de identificación
colectiva. E certo que, partindo
dunha problemática marxista típica (loita de clases, ditadura do
proletariado, etc ... ), emprego cada vez máis conceitos psicanalíticos, a medida que tomo consciéncia da importáncia da institución na política e na história, e,
xa que logo, da necesidade de
articular o estudo das relacións
sociais co dos modos de subxectivación. •

-----------~----------------------------------------~

onde esta o presente?
Coido que esta diferéncia existe
desde o início da política moderna; para simplificar: desde o período das revolucións burguesas,
nas que aparecía a esixéncia dun
direito universal á política e dunha
liberación pola política, . en tanto
que cidadania .colectiva. Desde lago, débese a un esforzo analítico
que distingamos insurrección e
constitución como unha sucesión
no tempo. Quizá seria máis exacto
dicer que a constitución visada por
unha clase dominante revélase
irrealizábel sen unha insurrección.
Esta é a razón de que, polo menos virtualmente, a perspectiva da
insurrección non sexa abolida xamais. Retorna sempre, ou de dentro ou de fóra. O naso tempo non
é menos propício á insurrección
que outro (mesmo. podemos pensar que está obsesionado por esa
posibilidade). A verdadeira cuestión é saber recoñecer os alicerces sobre os.que un "pavo" é hoxe
susceptíbel de se insurxir, nunha
forma ou noutra, de se afirmar,
pois, como "pavo". Pode ser o direito ao traballo, ou ao desarme,
ou ao control democrático da administración, ou a loita contra a
corrupción, ou o anti-racismo ... ou
un pouco de todo isto.

Vostede diferéncia da loita de
clases as duas contradicións
"reprimidas;' pola política moderna: a desigualdade dos saberes, e a dos sexos. Pero como se articulan en conxunto?
Non penso que se articulen a priori, nunha forma sempre idéntica.
Quera dicer que na política existen unha pluralidade de cuestións
e de relacións irredutíbeis a unha
"ultima instáncia". Para o dicer coa
linguaxe de Althusser: a política
está sempre sobredeterminada ;
non está, por exemplo, circunscrita pala cuestión do poder de Estado e do poder económico, por importante que esta sexa. O cal ten
necesariamente consecuéncias no
modo en como se reflexa nas formas de organización da política
de emancipación. Está claro, . sen
embargo, que todas estas contradicións non son absolutamente ind epende ntes unhas das outras.
Por exemplo, hai unha dimensión
de clase, de explotación laboral,
na posición dominada da meirande parte das mulleres. Hai unha
dimensión de sexo na maneira en
como se institue a división traballo
manual/traballo intelectual. En realidade, o que me parece significativo é que todas as grandes divisións antropolóxicas que servían
tradicionalmente para definir a .
identidade do indivíduo póñense
hoxe simultaneamente en cuestión:
vemos lago que non atinxen só á.
moral (ou á relixión), senón directamente á política. Vemos tamén que
complican a política de emancipación, pero
que
ao
mesmo
tempo
vólvena
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0 marx·i smo aga.rda

·a sua refundición teórica'
A propósito de Althusser. Vostede dixo. que obrigara a tomar
o marxismo en sério. Que é o
que fica como válido hoxe do
seu pensamento? Ou se o pretere, que fica válido do marxismo para o presente e para o
porvir?
Son duas cuestións distintas. Althusser obrigou en certo momento aos filósofos, aos historiadores, sociólogos, e mesmo a certos economistas, a tomar o marxismo en sério na sua própria
disciplina, porque me parece que
demostrara 1º) que o marxismo
non era unha doutrina peéhada,
senón un pensamento vivo, susceptíbel de reservar surpresas
intelectuais; 2º) que o marxismo
interpretado de certa maneira estaba, non atrasado, senón adiantado verbo da maneira en que a
meirande parte desas disciplinas
enfocaban daquela a cuestión da
articulación entre a sua teoria e a
sua prática, e tamén entre o seu
pensamento conce i tu al e o
seu impensado ideolóxico. o

ment

a

1

d
e
A 1t husser,
é a sua
p o s i e i ó n ·<.
no proble- ':;_
ma das ide-

oloxias (ao que lle dá un sentido
inverso do da tradición marxista
clásica), e a sua noción dun proceso histórico sobredeterminado
(ou sen suxeito): ambas as duas
causas están ligadas ao paso
que el operou dunha filosofía da
história {pretendendo detentar o
seu sentido) a unha filosofia
comprometida na historia, na singularidade irreversíbel e imprevisíbel da história. Coido precisamente que o marxismo, en tanto
que filosofía da história (última
variante do gran idealismo alemán) e, xa que lago, como conceición do mundo ilusoriamente
dominante, está hoxe non só en
crise, senón morto e enterrado.
En canto ao marxismo como
análise da explotación, como
programa internacionalista, como
crítica da división do traballo, como tradución específica da ética
e da política da insurrección democrática, como conxeturas sobre os efeitos da loita de clases,
é unha causa totalmente distinta.
· Aqueles que o eren morto están ainda menos vivos ca
el. A verdaqe é que este marxismo agarda a
sua refundición teórica,
na que todos nós traballamos directa ou ind i rectamente, nunha
linguaxe ou noutra. Althusser non logrou operar esta refundición (o
que tam·én é unha
cuestión de circunstáncias, de condicións políticas), pero estou convencido de que definiu
perfeitamente a sua
necesidade, e que preparou alguns dos seus
.. elementos.•

---------------4

GLOBAL

AGNÓSTICOS

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Os reís do Mambo,
filme recen estreado,
mostra a primeira
actuación de António
Banderas en Hollyvood.
O actor español
participou na ceremónia
de entrega dos Oscars,
na cal estaba prevista. a
protesta de várias
asociacións anti-Sida.
Banderas explica porque
todos os actores sairon
cun lazo vermello. "Vaste
rir de como foi todo, di en
El País do 23 de Abri 1.
Eu tiña unha gicha que
permanecia todo o
tempo ao meu lado para
me avisar de cando tiña
que sair e esas causas.
O caso é que me
chaman e me meten
detrás do esceário e alí
achéganseme tres
axentes do FBI, pero non
sabes, tres tipos
guapísimos, loiros, de
película. E explícanme
que, pase o que pase
porque eu saia con
Sharon Stone de parella,
a actriz de Instintos
básicos, película que
ceibou a xenreira da
comunidade gai, que eu
non me corte, que recite
as miñas frases, porque
• teñen a seis policias na
boca do esceário para
impedir que ninguen
interrumpa, e que, ocurra
o que ocurra na sá, non
me preocupe, porque as
cámaras non o van
captar e foi curtado o
son dos micrófonos. O
lazo sacouno un dos do
FBI do peto e díxome
que o tiña que poñer. Eu,
daquela non sabia para
que era. Pero lago
decateime de que se
trataba dunha medida
apaciguadora de cara
aos colectivos
homesexuais". A
narración de Banderas
resume o funcionamente
de todo un sistema de
lúcida censura.

Arturo Maneiro Vila,
director de informativos
da TVG, é membro do
Opus Dei. Dá medo
pensalo cando se len
máximas como a 387 da
obra Camino, pequena
bíblia dos seguidores da
Obra, da calé autor
Escriva de Balaguer. Di
asi, textualmente: "O
plano de santidade que
nos pide o Señor, está
determinado por estes
tres pontos: A santa
intransixéncia, a santa

GONZALO

CtiUDIO LóPEZ GARRIDO

Obrigado leitor infantil de "Vidas ejemplares" sempre tivem sérias dúvidas sobre a santidade e sobre essa transgressom das leis
estabelecidas polo divino Criador para regir ¡i admirável ordem
do Universo a que chamam milagre. Isto acentouou-se ao descobrir que Sam Jorge e o dragom formavam pa1te de umha lenda medieval, cuja versom galega eram Jam Caralhás, fundador
de Redondela, e a Coca.

•

f R. A GIJI 5TR

A tS PAÑll

Ser católico e nom sobir aos altares é hoje tam dificil como escreber em castrapo e nom receber um prémio literário. O Papa
Botijila levava 261 canonizas;:ons e 381 beatificas;:ons sem que
ninguém se tivesse preocupado por mantero santoral dentro da
·banda de inflas;:om do 3%, até que lhe chegou o turno a monsenhor Escrivá de Balaguer. O salientável <leste caso nom é a figura
de El Padre, ao parecer mui milagreiro no achado de lentes de
contacto perdidas, nemas anomalías do processo, senom o interesse que despertou em colunistas que se declaram agnósticos.

AfilU\ ( ootJDt
\..\...e. ~ t·rrR A.
~E.M?íZt
A ' 1 q~1A~A' 1

O agnosticismo, ao nom negar a existencia de um Prindpio animador, de um Ser, senom a possibilidade de determinar a sua
natureza consciente e espiritual, é como um ateísmo light que
queda muí fino. Mas, ao concluir que nom sabemos nada e que
nada induz a supor que cheguemos a saber algo, a santidade de
monsenhor deveria sudar-lha.
O agnosticismo bobochorra de moda é como a democrácia espanhola, o socialismo feiipista ou os produtos galegos de qualidade: Umha etiqueta para um fraude. Som agnósticos pola gras;:a
de Deus e manhá, talvez, pertens;:am a Obra.•

poraria e Ra ibérica, diversas arañas. Avispa rapadora. Lesmas.
Cascudos. Saltóns. Grilos. Caracois. Corvos. Cabalas do demo.
Cabalo rinchón (Peto real) ...

Carta ao
Presidente
en defensa
do monte

'-Arbustos: Brezos. Arandos ..
Xestas. Espiño negro. Silvas. Érbedo ...

Estimado señor Presidente Manuel Fraga lribarne: Somos un
grupo de rapaces e rapazas de
Betanzos. Os dias 1, 2 e 3 de
Maio estivemos visitando a fraga
alta do Eume,
no concello de
Monfero.
A fraga ten unha grande importáncia vexetal e animal. Estivemos observando a sua diversidade:

Afraga ten
unha gran
importáncia
vexetal e
animal.

-Árbores: Castiñeiros. Carballos. Vidueiro. Acibro. Guindo.
Aveleira. Loureiro real. Freixo ...
-Prantas: Herba das sete sangrías. Leiteiriñas. Saxifraga. Poligala. Botón de ouro. Capaíñas.
Xabonária. Língua de Boi. Menta. Narciso pálido. Potentilla
erecta. Violetas. Flor da ortiga.
Fentos diversos, hedras. Celidonia. Embigo de Vénus. herba
Centella .. .
-Fungos. Líquens e musgos
variados.

-Aninais: Cabalos, rastos de xabarin, escoitamos unha raposa, pegadas de lobos, salamandra rabilonga. Buxato. Cuco. Mosca das pedras. Orugas. Carabus galicianos. Ra tem-

Os incovenientes para conservala son moitos: Talas excesivas,
incéndios forestais, contaminación, pistas forestais, plantacións
de eucaliptos, construción de en-

coros, caza e pesca ...
O obxectivo desta carta é pedirlle que intente parar estes inconvenientes, e a recuepración de
·
todo o perdido.
Esperamos que faga caso aos
nasos pedimentos, saúdos dos
teus amigos.•
ASINAN A CARTA RAPACES DE 9 A
12 ANOS DO CONCELLO DE
BETANZOS E OS MONITORES Q UE
OS ACOMPAÑARON NO ITINERARIO

Camiñando
palas letras
Saes a camiñar e decátaste de
que as letras estan enfermas, se
as verbas que os nasos devanceiros empregaron desde sempre, o cerne da nasa cultura, da
nosa identidade como pavo viaxa hoxe esnaquizada.
A xente di que non, que hoxe hai
televisión e rádio que talan en galega, que se os concelleiros ta-

meno falan, e aquel e este ... Pero
ti sabes que é mentira, unha mentira. Que isa é outra história porque ti ben sabes, xa que un dia
décheste de canta, de que as
letras galegas
son algo máis ,
sabes ben que
as letras son Como se
palabras que perde hoxea
levan moitas
cousas dentro e palabra
se perden.
árbore,

carballo ou

Como se perde
hoxe a palabra castiñeiro,
árbore, carballo porque
ou castiñeiro ,
bosque ... por- chegaron os
que chegaron eucaliptos.
os eucaliptos ,
as celulosas
que arruinan a nasa terra, que
senténcian a nasa paisaxe, economia e cultura.
Como se perde tamén as palabras
ríos, vales ou montes cheos de lixo, incéndios e contaminación.
Pérdense tamén· palabras coma
solidariedade, como a paz, sumi-

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS
8onvócase Xunta Xeral Ordinária de accionistas da compañia mercantil "Promocións Culturais GaJ.egas, S.A." o Venres 22
de Maio de 1992, ás 16,30, en primeira convocatória; en segunda e definitiva, o Sábado dia 23 de Maio, ás 16,30 no local da
Asociación Cultural de Vigo, rua López de Neira, número 22, 1º B, de acordo coa seguinte
ORDEDODIA

P rimeiro.

- Aprobación do Balance, da Memória e da Conta de Perdas e Ganáncias.

Segundo.

-

Terceiro.

- Ampliación de Capital.

Cuarto.

- Modificación de Estatutos.

Quinto.

-

Renovación dun tércio dos Administradores.

Vários. Rogos e perguntas.

Vigo, 28 de Marzo de 1992
Asinado: Francisco Carballo Carballo
Presidente do Consello de Administración

GALIZA EMUNDO

.

A NOSA TERRA

Nº 523 -21 DE MAIO DE 1992

17

A
das polo egoísmo, a inxustiza, a
competividade.

MANUELA BESTEIRO

Tamén te inteiraches de que se
NANINA SANTOS
perderan as verbas de liberdade,
esixidas polos pavos, hoxe encaEla está a contra "de que ás mulleres se lles regale un posto podeadas palas vidas baleiras en
aras do consumismo e a produtilo feíto de sel o". Estará a contra, logo, de que "se nos regale" o
vidade a calquer pr~zo.
· de amas de casa, alma mater da família, telefonista, secretária,
E que dicer das pálabras como
património histórico-artístico, os
vellos castros, mámoas, pontes,
igrexas ... arrasadas por vi as e
autovias, por un progreso mal
entendido, esquecidas.
Tamén sabes que a rua estase a
perder en médio de tanto ruído e
coches, con tantos anúncios de
neón. Como se perderon os xogos, a festa, o folclore e a poesia
a man da uniformidade cultural e
da televisión.
Pérdense incluso os libros e bibliotecas palas diversións baleiras
de contido e a estética de mercar
e tirar. E pérdese falar, si, talar e
escoitar á xente, sentir, viver. Pero
ti estas aí e sabes que algo se pode facer por esas letras que son
palabras que hai que recuperar.
Sabes que plantarás árbores, que
respeitarás o teu entorno natural,
como garantia de futuro, para ti,
para os teu tillos. Como tamén sabes que podes ser solidário, e que
dese xeito irás camiño da tua liberdade, porque podes compartir e
recuperar os teus soños de xustiza, paz, respeito, amzade, tenrura.
E despois podes pasear pola tua
rua, reivindicar o teu espazo, ser
ti mesmo no teu povo, na praza,
no parque, na aldea.
Buscarás novas histórias , un
maior coñecimento da tua mesma história, dos teus ancestros
para respeitala e transmitila os
que virán. E talarás, escoitarás e
sentirás en galega, na tua, na
nosa língua.
Como lles transmitirás todos os libros que leas e a poesía, os vellos
cantos que xa nunca se perderán .
Si, ti, coma nós, dia a dia saimos
na procura das verdadeiras letras
galegas, palabras que ainda que
moi bonitas deixen de ser baleiras, deixen de estar enfermas.
Porque ti, coma nós, sabes que
a cultura, a nosa identidade, a vi da somos nós. Os que coma ti
decidimos facernos escoitar, decidimos loitar, camiñar xuntos,
unir os esforzos para que un dia
coma este , non moi lonxe, ese
soño compartido se convirta en
realidade. O saña das letras galegas que ese dia seguro podemos sentir debaixo un carballo,
quizá alén parte.+

A.C.

auxiliar de clínica ou azafata.
De que, polo feíto de selo, veñan "doces e tenros" piropos teimando na beleza, cus, pernas, tetas, elegáncia. Ou que só somos nais ou nais por riba de outras causas. De todo isto non lle
escoitei ren.
Tampouco que estexa á contra de que aos homes, polo feito de
selo, se lles regalen pastos e postiños a esgalla: conselleiros, deputados, cabezas de lista, xefes de governo; reís, ministros, chef,
xefe de família, directores; líderes sindicais e políticos, profesores, catedráticos ... e ademais se lle atribuan, porque si, adxectivos imerecidos: intelixente, apto, competente, valente, capaz, in. dependente.
Ineptos, nécios, idiotas, parvos, torpes, tanto nun sexo como
noutro, e como os pastos públicos de homes están cheos, non
hai máis que mirar no mundo que vivimos por comprobar epara comprobalo.
É para perguntarlles, Como foi que che regalaron o posto? +

ador de cabalas, comerciante,
contrabandista e, sobretodo, poeta. Deixou cavadas máis de corenta hectáreas de terra americana traballando
de sol a sol. En
Colómbia casou
con So fi a Va- Foi cando lle
quero Céspedes; "Casei cun- dixen que esta
ha índia andina Asociación
como puden capensaba
sar cunha princesa turca. Hai dedicar! le ael
un dia no que o Dia
somos tan orfos
que necesita- das Letras
mos un tobo, un Galegas.
porto onde invernar, unha
compañeira que
nos filente. Non estou arrepentido. E unha muller simples e garimosa como necesita un presidiário. E como a terra é fértil, segura, para sempre", escrebia nunha
carta a Salvador García-Bodaño.
Vinte anos máis tarde, despois
de cumprir o ciclo de Ulises como
dicia él, volta á sua ltaca erixíndose no soldado máis forte da
Pátria, ao ter a língua por espada
e pensa que hai que matar a Supermán , paxaro terríbel de olla
perpendicular no firmamento que
vai enher de bosta nuclear todos
o cámaros do lriote. Quería esmagarlle os collóns a Supermán
para que podan brincar os nenas
ledamente coma Deus, sen que
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lles chegue a fame de Biafra e
non teñan que comer a merda (a
sua própria merda asoleada).
Profetizaba que haberá outro Tífi s, outra nave Argos que levará
guerrilleiros escollidos. Que han
vir outras batallas e que na beira
de Troia ha loitar de novo Aquiles.

O poeta sente saudades no seu
exílio económico na cidade de
sol deitada nun outeiro ao pé de
Guaca e sénteas tamén polo futuro que ha andar lonxe da sua
cidade. Era un home ca corazón
aos catre ventas dos continentes
e do mar pero sempre en procura do seu cordón umbilical no
carpo longo da noite en Tuluá,
querendo mamar leite materno
no fondo dos carballos e tecer
fios de ouro no ar.
Que será dos cervos fuxidios e
dos lobos do Barbanza que agora
oubean na gaiola? Se o paxaro
da marte ven voando nen o poldro selvaxe poderá proclamar a
sua liberdade constitucional, por
iso é preciso neste momento a
carraxe, acumular furor e dinamita para escorrentar a besta apolcalíptica entre todos os que somos galegas por accidente mortal
e non por accidente xeográfico.
Agora era Presidente da Asociación de Escritores en Língua
Galega e taberneiro en Noia. Tiven a sorte de coñecer ao poeta
o dia da Pátria galega de 1985,
cando lle foi mercar a mi ña
compañeira Glória a revista nº O
de "Esmorga", monográfico dedicado a Resalía no centenário
do seu pasamento na que el co1aboraba cun fermoso tríptico,
editada pala Asociación Cultural
"Rosalia Castro" de Barakaldo.
Antes tivera conversacións telefónicas con el asi como por carta, pero ese dia impresionoume
a sua sinxeleza e o seu tesón
patriótico. Despois seguimos
véndanos todos os anos por' esa
data asi como escrebéndonos
regularmente. Gardo cartas que
volvin ler emocioado cando me ·
inteirei da má nova do seu pasamento, acorrido o pasado 22
de Marzo, a meio dunha esquela do "Fato Cultural Daniel Castelao" de Trintxerpe no diário
"Egin" o dia 25 do mesmo mes.
Ao dia seguinte saiu no rrf'esmo
meio outra da Asociación Cultural "Rosalia Castro" repróducindo catro versos do seu legado
poético.
Xa habia tempo que me falara
telefonicametne da sua enfermidade. Fo cando lle dixen que esta Asociación pensaba dedicarlle
a el o Dia das Letras Galegas
debido á nasa teima en homenaxear a escritores vivos asi como
publicar unha auto-escolma poética sua. Este ano por desgrácia
foi o primeiro ano que lle adicámos este dia a un poeta marta e
mais adiante publicaremos a auto-escolma que fixo para nós con
tanto agarimo mentres convalecía da enfermidade traidora.

TERRA DENTRO

(CHANTADA)

Avilés
de Taramancos,
poet~

e presidente
O amigo, compañeiro e camarada na loita anti imperialista Antón
Avilés Vinagre, mais coñecido
por Avilés de Taramancos naceu
en Taramancos (Noia) no ano
1935. Comeza a publicar poemas en 1950 na revista "Tapal"
de Noia. De 1953 a 1959 vive na
Coruña e colabora na revista
"Atlántida", onde publica como
separata As moradias do vento
no 1954. No ano 1960 emigra
para América, onde fai de dome-

A Xunta
en
castellano

coacción e a santa
desvergonza". A máxima
397, sen embargo,
afirma: "Sé intransixente
na doctrina e na
conducta. Pero se blando
na forma. Maza de aceiro
poderosa, envolta en
' funda acolchada". Os
interesados poden
mercar exemplares deste
libriño en calquer libraria.
Hai edicións diferentes,
desde 700 pesetas.

Hai moito cerebre
privilexiado que riu de
Mucha, militanta do
PSOE, recentemente ·
senadora, en sustitución
de Cuña Novas. Mucha
aprendeu hai pouco a ler,
pero soubo acoller na
sua casa a fuxidos
republicanos en anos
difíceis. Defectos como
os que ten esta muller
téñennos outros moitos
senadores. E ela
tampouco será a primeira

analfabeta funcional
que entre na cámara.
Son moitos os que,
sabendo ler, non
practican ou practican
pouco, mesmo alguns
dos que se riron dela.

O Gernika de Picasso
vai ser trasladado ao
centro de arte Reina
Sofía. O pintor non só
deixara dita que o seu
cadro non deberia ir a
España mentres non
voltase a república e non
lle fixeron caso, senón
que agora utilizan a obra
para realce da
monarquia. Os
socialistas reinterpretan
o pensamento de
Picasso e din que o que
en realidade queria dicer
o pintor malagueño era
"mentres non voltase &
democrácia". As
interpretacións son
libres, pero república e
demqcrácia ainda non
son sinónimos. Polo
menos mentres a
monarquia non se
lexitime en referendum e
os reis se elixan e non se
herden.

A coca está a dar

Estou canso de ir ao edifício da
Xunta em Compostel~ e
comprobar que todo deus fala o
espanhol de umha forma
"chulesca". O outro dia estivem
em Sam Gaetano e sentim
tanta raiba que nom podo
manifestar mais que a minha
indignac;om para um organismo
espanholista que tem como
presidente a um franquista de
toda a vida.+
M. PAc;os. G
(ÜRDES)

lugar a alguns
malentendidos. A
delegación colombiana ·
na Expo foi requerida
pola policia por traguer
folla de coca para mascar
e para mostrar aos
visitantes. As follas foron
proibidas. Agora a raiña
Sofia sae fotografiada en
Colómbia mascando
coca ela mesma. A folla
de coca é un produto
natural sen elaboración

..
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nengunha, do que só
através dun complexo
proceso químico se pode
obter o componente da
droga do mesmo nome.
Seria como proibir as
amapoulas porque delas
se pode obter o opio.
España esquece a
cultura dos pavos que
colonizou, non asi
Norteamérica que
importa 700 mil toneladas
anuais de folla de coca
para facer o preparado
saborizante da CocaCola.

Debemos de seguir, porque hoxe máis que nunca é preciso
construir a Pátria entre todos os
bons e xenerosos que quedamos orfos desde que nos deixou e comezaron a chorar as
estrelas de Noia. Ai a miña
bandeira de brétema! •

TOKIO

RAUL RIO DIAZ
SEGREDARIO DA A.C. ROSALIA
CASTRO (BARAKALDO)

Hipocresia
na língua
A associac;:ao cultural galega radicada e legalizada em Madrid
Renova9áo-Embaixada Galega
da Cultura com motivo da celebrac;:ao do "Dia das Letras Galegas'" quer urna vez mais dirigir-se
publicamente aos galegas e assiITT denunciar a hipocresia dos
que afirmam defenderem a língua própria da Galiza.

O xornalista Manu
Leguineche ven de
afirmar que "esta nova
orde internacional
comezou no Golfo e
acabou en Los Angeles".
Tamén os que
agardaban o IV Reich
quedaron perplexos:
Alemaña poñiase en
folga. Malas notícias
para os devotos da Nova
Orde e para os seus
recíprocos, os
pesimistas.

a) Fam-se fastuosas declaragóes
a favor do galega desde as mesmas instáncias que se proibe o
"sesseio" na TVG, prática que
pode ser tranquilamente assinalada de fascista sem exagero.
b) Gastam-se miles de milhóes
em palácios na capital da Espanha, em "xubileos" e "xacobeos"... mentras se escatima toda
. ajuda as actividades e publicagóes que generosametne realizam grupos reintegracionistas
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movidos exclusivamente por
amor a língua e a Galiza.
c) Consideramos que a única língua em perigo de ser exterminada
é a galega e nao ac~amos urna
política clara em defesa deste idioma, tal como ass i m nao acorre
na Catalunha,
que se podia Gastam-se
concretizar subsidiando, sem miles de
discriminac;:ao or- milhoes em
tográfica, a todas palácios na
as publicagóes
feitas por gale- capital
gas e em galega, mentras se
assim como facilitando ajudas a escatima toda
noves e antigos ajuda as
estableci mentes atividades que
para que estes
fagam a publici- realizam
dade e toda cla- grupos
se de cartaces
movidos
em galega.

exclusivamente

a

d) Apelamos por amor
aos partidos po1í ti co s galegos língua e
que se auto-de- Galiza.
nominam nacional is tas para
que deixem de
urna vez de fazer regionalismo
provinciano tanto no tema do
idioma quanto ao tratamento que
dao a política geral da Galiza.+

a

j .R. RODRIGUES FERNANDES
j.L. GALEGO ROIAM
(MADRID)
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O honoris causa de Francisco F. del Riego reabilita a memória do

galeguismo expulsado da Universidade no 1936
O pasado venres 15 de Maio, un galego de Vilanova de Lourenzá,
Francisco Fernández del Riego, recebia o primeiro doutorado
honoris causa que concedia a Universidade de Vigo. Con
preséncia dos tres rectores das universidades galegas e os
vicerrectores das portuguesas de Minho e Braga. A madriña do
acto foi Maria Victoria Carvalho-Calero. Co nomeamento de Del
Riego reabilítase con xustícia o labor de toda unha xeneración
chamada a estabelecer a ponte da xeneración do Seminário de

Estudos Galegos co futuro e que topara coa pouta criminal do
fascismo que os arrincou da Universidade e os enviou ao exílio
interior ou americano. O labor de Del Riego, nomeadamente á
frente da Biblioteca Penzol, foi quen de furar nese siléncio e
transmitir aquel herdo de saber e amor a Galiza e á sua cultura.
O texto que publicamos complementa desde outro ponto de vista
o discurso pronunciado por Isaac Diaz Pardo cando lle foi
concedido a mesma honra pola universidade compostelana.

REFLEXAR TODA A LUZ DO MUNDO EN NÓS
FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO

O amor pola Universidade
que encetei durante o período
escolar, tivo continuidade na
miña vocación cando, rematada a carreira, accedín á docencia como Profesor Axudante e encargado de cátedra.
Alourniñaba o soño de, pasando o doutorarnento, concurrí ás oposicións para chegar a
ser catedrático titular. Pero a
treboada bélica tronzou toda
posibilidade de continuar polo
camiño vocacional. Destituído e inhabilitado para docencia tiven que endereitar as miñas actividades por outros improvisados vieiros. Velahí por
qué, fóra da honra que supón
a distinción de "Doutor Honoris Causa" da Universidade
de Vigo, bato con outra singular satisfacción: A de reentrar
no mundo universitario do
que se me alonxou, por unha
porta grande como a que agora se me abre.

As miña palabra primeiras
ne ta oca ión solemne só poden er de confe ada ledicia e
de agradecemento sincero pola di tinción que se me outorga tan xenerosamente. Tamén
de aúdo conmovido á nova
Univer idade que ven de nacer chea de ilusións cara un
futuro prometedor. Folga decir que, para min, constitúe
unha honra moi singular a des ignación como prirneiro
" Doutor Honoris Causa" do
máis alto centro docente vigués. Síntome, xa que logo,
profundamente debedor de tal
nomeamento, confiando en
me facer digno, dalgún xeito,
do que representa
Non me parei a pensar nos
posibles merecementos que
as Facultades de Humanidades e de Filoloxía quixeron
ver para me atribuír tan significativo galardón. Quizais se
obrevalorara un labor que,
ao longo de máis de sesenta
ano , tentei de envolver ao
ervicio de Galicia e da súa
cultura. Quizai se tivera en
consideración o empeño de esparexer as características do noso ser diferenciado e da fala que no distingue. Empeño ese que, con
tanto amor e gratificante humildade, andei a
manife tar.
Arrincando de ahí veñen á miña lembranza
o de acougado día da adole cencia. Xu to
cando comecei a me concienciar do valemento da lfngua propia, tan abafada entón e tan
de e timada. Nas aulas da Universidade
compostelana, na dependencias do "Seminario de Estudo Galegas'', traballabamos varios rapaces ao pé dos mestres, para rehabilitar unha cultura e un idioma que hoxe se atopan en feliz camiño de recuperación.
Pertenezo a unha xeración biolóxica, mesmo
de sentido histórico, traumatizada por ben
duros aconteceres. Atinou, nembargantes, a
superar atrancos e persecucións en anos dramáticos. Sobrepoñéndose ás dificultades,
soupo tamén encetar unha xeira de anovado
rexurdimento. A maioría dos seus membros
máis calificados, así como os guieiros cos
que adeprendimos a lección do que Galicia é,
foron desaparecendo de entre nós. Ao relembralos agora decátome de que o labor xeracional supuxo, coa asimilación das teses dos
predecesores, unha conxunción de replantexamento dos problemas do país. Poderíase
decir que a nosa foi, por unha banda, unha
xeración creativa. Pola outra, unha xeración
acumulativa.
Sabido é que vivir ven ser como recibir o que
elaboraron os devanceiros, e deixar nacer unha ou varias cousas máis. Trátase dun algo
que decorre en cada individuo a través dos
seus ideais. O estado do individuo depende
<lestes dous elementos: O pasado e a novedade. No particular, á nosa xeración integráro-

na productores espirituais galegos, cuia obra
representaba, en cada caso, unha superación
metódica, inmediata, da realizada polas precedentes.
Dentro do movernento xeracional cabeurne o
papel de colaborar en empresas culturais comúns, en proxectos que se foron traducindo
en feítos retribuidores. Moitas das nosas inquedanzas refrexáronse no ámbito da Universidade. Era moi novo aínda cando se me
encornendou a dirección da revista "Universitarios", en cuias páxinas sintonizaron aspiracións e encamiños da vida escolar. En conferencias, en discursos, en artigos de prensa,
debuxabarnos, asernade, propósitos de anovar o sistema docente que rexía daquela nas
aulas.
As nosas demandas quedaron sucintamente
expresadas durante a inauguración do curso
académico 1933-34 no Paraninfo da Universidade. Corno persoeiro dos cornpañeiros das
cinco Facultades que entón existían no prirneiro centro docente do país, correspondeume expór os obxectivos nos que coincidíamos. O esencial cifrábase na creación dunha
Universidade autenticamente galega. Queríase que os estudios de problemas xerais tivesen en conta que os que estudiaban eran galegos. Pretendíase que a Universidade lle dera
a Galicia, á que científicamente representaba,
un espírito axeitado á súa peculiaridade. En
calquera caso, propiciar a formación de investigadores, capacitar con rigorosidade para
o exercicio das respectivas profesións.
Entendíamos por galeguización da Universidade os estudiantes desa hora, aquel sentido
do noso saber que acollese todo o universalismo dentro da súa vernácula concavidade.
Ou seña, reflexar toda a luz do mundo en

'Pertenezo a unha
xeración biolóxica,
mesmo de sentido
histórico, traumatizada
por duros aconteceres
que atinou a superar
atrancos e persecucións
en anos dramáticos'.

nós. Para elo compría unha orientación ao
práctico e seminarístico, fuxindo do burocrático-profesionalista que estaba a imperar. Por
se asentar nun plano mínimo de coincidencias, eran tamén limitadas as fórmulas solutivas. Reducíanse á creación de cátedras permanentes de Xeografía, Historia, Literatura e
Lingua galegas. ao establecemento da cooficialidade da nosa fala e do castelán nas aulas,
co fin de manter a paz e a igualdade de ámbolos dous idiomas. Estirnabamos que o respeto á língua propia viña ser unha elemental
esixencia de cortesía e civilización. Para sentir a continuidade de Galicia, no tempo e no
espacio, necesitabarnos dela. Por iso lle atribuírnos ao problema idiomático a rneirande
importancia. Parecíanos, adernais, que a Universidade debía realizar experimentos sociais, económicos, científicos, acordes coa
realidade na que estaba implantada. Tiña que
capacitar ao alumnado de xeito que, posto a
realizar un fin humano na terra propia, puidera ser útil á colectividade.

Vigo é para mín unha cidade
ateigada de vitalismo, coa
que me identifiquei ao longo
CARLOS PUGA
de máis de medio século de
permanencia nela. Aqui colaborei cpn persoas amigas para crear novas entidades de cultura coas que contribuímos a afortalar o latexo dun proceso remozador da autóctona personalidade do país. A Editorial Galaxia e a
Biblioteca da Fundación Penzol son expresivas amosas dun labor de equipo no que tantos participamos. Dos <legaros e afáns dos
homes que nos precederon, camiñando con
novo andar polos camiños de Galicia, alimentámonos en boa parte. Legáronnos ansia
de coñecernento e superación, vocación de
loita sabida previamente desigual. E ao acatar ese herdo, dimos a mellor proba da nobreza dos seus empeños.
A Universidade de hoxe non é xa a· que lembramos da nosa mocedade. Encetáronse novos roteiros prometedores, que aínda hai que
percorrer con meirande ambición. Na que hoxe me acolle con tanta xenerosidade, atenta
un alto propósito de futuro para o país e para
a grande cidade na que se enmarca. Polas súas características é, como debía ser, unha
Universidade fundamentalmente tecnolóxica.
Pero non por iso ten que se alonxar dun fondo
humanístico que as circunstancias e a época
impoñen. Co desexo de contribuir a que os
universitarios poidan conciliar a formación
especializada coa de Humanidades, decidín
legar á cidade na que resido a miña biblioteca
de máis de vintedous mil volumes, o arquivo
histórico que poseo, e a pinacoteca que sobrepasa os cincuenta cadros de plástica contemporánea. Porque, servidor do país, fixen <leste
servicio norma de conducta. Penso que, a·o facer tal legado, cumplo unha obriga ineludible,
consonante coa traxectoria que animou as horas todas do meu amor a Vigo, e a Galicia.
A todos, novamente, a miña máis sentida
gratitude. +

G~~O
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DIAS
• Morreu o poeta da tebra

•Entrega do
Pedrón de Ouro
O domingo 24 de Maio nos
xardins da Casa de Rosalia de
Castro en Padrón celebrarase o
acto de entrega do Pedrón de Ouro
a Xesus Alonso Montero e de
Honra a Olegário Sotelo Blanco.

Manuel Cuña Novás, autor dun libro de gran valor referencial para explicar
a evolución da nosa poesia nos anos 50, morreu na noite do 17 de Maio,
despois dunha longa enfermidade. Cuña Novás é autor dun só libro de poesia en galego, "Fabulário Novo", pero de gran influéncia en poetas da sua
xeneración por idade. Méndez Ferrin ten recoñecido esta influéncia no seu
"De Pondal a Novoneyra", "foi o libro que meirande maxistério exerceu. É
o modelo que seguiu o grupo Brais Pinto. Poucos libros hai de meirande
profundidade e intensidade".
Cuña Novás, militante do PSOE desde os anos da transición, exercia actualmente a función de Senador, sendo responsábel dun ex.tenso informe
sobre os maos tratos na infáncia. Ao seu enterro, no cimitério de SaJi...Mauro, acudiron compañeiros do seu partido e outros políticos que destacaron a
sua fac~ta humana. O féretro ía coberto cunha bandeira vermella e respeitouse a sua vontade de non celebrar acto relixioso nengun. +

A xustificación do galardón ao
profesor ourensano concedeuse
"polo seu amor a Galicia que se
manifesta de xeito relevante no seu
labor docente, do que son
testemuña os numerosos alumnos
espallados polo país, a sua extensa
obra de estudo e divulgación que
abrangue todos os campos da
língua, estudos que teñen
repercusión internacional".+

O prémio de relatos
curtos convocado polo
concello de Arteixo foi
entregado o pasado 16
de Maio no decurso
dunha cea literária.
Xesus Manuel Marcos,
estudiante de direito en
Compostela, por
Fuxidos e Joel Gómez,
xomalista, con Para un
clima supremo foron os
gañadores. O xurado
estivo composto por
Xoán Ignácio Taibo,
Cesar C. Morán Fraga e
Henrique Rabunhal
Corgo.t

•Retraso na
Conferéncia
de Línguas
menos Usadas

• Uriha zarzuela
galega, cincuenta
anos despois
Estrenada no 1943, a zarzuela
"Non chores, Sabeliña" vai ser
repreentada outravolta en Lugo.
Con música de Gustavo Freire e
letra de Xosé Trapero Pardo, a

•Fallado o
Manuel Murguia

representación está promovida
polo Orfeón Lucense coa
colaboración da Banda Municipal
de Lugo e patrocínio do Concello
lucense en homenaxe a Xosé

Trapero no seu 92 cumpreanos.
Serán duas actqacións, o 27 de
Maio e o 22 de Xuño no Auditório
municipal que lev<l o nome do
músico Gustavo Freire. +

Até o mes de Outubro
de 1993 por falla de
fondos, vaise retrasar a
conferéncia "Scripta
Manent" organizada
pola fundación "O libro
en frisón" baixo o
auspício do Bureau de
Línguas menos Usadas.
O tema a tratar será "O
futuro do libro en
línguas minorizadas
despois da Unificación
dé Europa". A nova
data de convocatória
será .do 7 ao 10 de
Setembro do 1993.t

• Galeguizar as Caixas
A Mesa pola Normalización Lingüística abre outro
camiño no seu esforzo por conseguir que as Caixas de Aforro galegas normalicen o uso do galego
na sua atividade diária. Trátase de incentivar a
aprobación polos concellos dunha moción tipo que
1les fixo chegar, "consideramos que a viraxe na
posición das caixas virá dada en boa medida por
un problema de imaxe ( .. .) e a importáncia dos
concellos como clientes é moi importante."
A moción ven instando a que a informaión, formulários, recivos ou calquer outro material de correspondéncia se realice en galego; que se atenda
en galego dentro das oficinas bancárias, que os
contratos estén escritos no idioma de Galiza e que
a rotulación estática e a propaganda se realicen no
noso idioma.+

• Presentados
Os Cantos do Castromil
Unha iniciativsa conxunta da Xunta, a AFNL e a
própria empresa púxose en marcha esta semana,
de xeito que durante case seis meses todas as semanas repartiránse nos autobuses da compañia de
transporte por estrada 15.000 exemplare dun
conto en galego. Os autore e collido on Carlo
Casares, Ferrin, Cario Reigo a, A. Conde, M. Rivas, Suso de Toro, Ursula Heinze, M. Mayoral,
M.A. Murado, Dario X. Cabana, Manuel Maria,
Paco Martin , Miguel S. Abel, H. Villar, David
Otero, Maria Victoria Moreno, González Tosar, S.
Garcia Bodaño, Ferro Ruibal, Neira Vilas, Borobó,
Xosé Luis Barreiro, Alfonso Alvarez Cáccamo e
Xavier Alcalá que coa obra "Evaristo do Cine"
inaugurou a experiéncia. Todos os autores e collidos gozarán desde o primeiro de Xuño dun billete
vitalício en todos os buses da compañia. •

História da Galiza nas aulas bascas
A cátedra de estudos
• DANIEL LÁZARE

Ás cinco do serán de todos os Iuns,
na Faculdade de Filosofía da Universidade de Deusto en Bilbao escóitase falar galego. O profesor de
História Moderna, Xosé Estévez
imparte as suas clases os alunas
matriculados na Cátedra de História da Cultura Galega: "Nesta sesión falaremos dos antecedentes
estruturais da revolución irmandiña", di o profesor en correcto galego aos estudantes bascos e galegos
que asisten á sesión.
A Cátedra de Estudos Galegos na
Universidade de Deusto en Bilbao
comezou a sua andaina no curso
1991-92, despois de que o ex predidente da Xunta, González Laxe
amósase a sua intención de pór en
marcha un proxecto deste tipo no
IV Día de Galiza celebrado en Euskadi o ano 1989. Contacto mantidos entre a Xunta, a Universidade
de Deusto co apoio do Governo
basco e as xestións do quirogués
Xosé Estévez lograron que o proxecto se convertese en realidade.
O obxectivo que se quer conquerir
coa criación desta Cátedra ·é dar a
coñecer a cultura galega aos galegos residentes en Euskadi e tamén
aos bascos. "E entre os galegos dar
a coñecer a cultura basca a prol
dunha maior solidariedade entre os
dous povos" afirma Xosé Estévez..

Escasoorzarnento
Apesar do prestíxio que reporta a
criación desta Cátedra, sendo a pri- .
meira que se cria en Euskadi, o
profesor Estévez laméntase de que

galega~

promove a cultura ·G alega no País Basco
alunado como na resposta dada por
estes á posta en marcha dun proxecto deste tipo.

A Xunta pretende
manter unha
Cátedra cun
orzamento que
non chega aos
dous millóns de
pesetas
anualmente.

No primeiro curso prevese chegar
até a história medieval, e para o eguinte abranxer até a história contemporánea. O feito de esta Cátedra e ubicar na Univer idade de
Deu to upón prestixiar en maior
medida a cultura galega.

Sentirnento
de auto-ódio
O valor da Cátedra reside en ser unha fórmula moi válida para arredar
o entimento de auto-ódio que poda
quedar entre os emigrante chegados ao País Ba co: "Ante tiñan
medo de falar galego e intentaban
disimular o seu acento", laméntase
Xosé Estévez, pero co tempo e te
sentimento está a desaparecer.

os atrancos sexan moitos: desde a
própria despreocupación da Universidade de Deusto á deixadez e
esquecimento da Xunta da Galiza,
que pretende manter unha Cátedra
cun orzamento que non chega aos
dous millóns de pesetas anualmente, repartidos entre material bibliográfico e honorários do profesor.

Referíndose á integración dos galegos asentados na realidade basca, o
profesor Estévez manifesta: "Somente se adaptan á cultura basca
aqueles que traen conciéncia galeguista daló, através da conciéncia
da própria cultura pódense adaptar
á cultura basca, o mellor para adaptarse é afondar na própria cultura".

Isto agrávase polo feíto de as axudas económicas chegaren con moito retraso: "Se funciona a Cátedra
é grácias á vontade do profesor",
recalca Xosé Estévez, que todas as
semanas se despraza desde Hernani para vir a impartir as clases . .
Neste prirneiro curso matriculáronse cuarenta e nove alunos, non só
galegos, senón tamén perto de
quince bascos; estudantes de história e filoloxia basca, maioritariamente, asisten ás clases atraídos
pola história da cultura galega.
Julio Arriete, un basco de Eibar
que asiste normalmente ás clases

ANXO IGLESIAS

A cátedra de cultura galega en Euskadi man~ense a pesar do escaso orzamento.

manifesta que se matriculou no
curso porque: "Me chifla Galjcia",
e coñecer deste xeito a cultura dun
povo lle serviu para trocar a sua
imaxe da "Galiza pobre". Apesar
dalguns atrancos inkiais por enten-

der a língua na que o profesor imparte as clases di d~fenderse ben.
A valoración desta primeira experiéncia é moi alta, segundo Estévez, tanto no nível amosado polo

No referente á imaxe que os galegos teñen en Euskadi, o profe sor
Estévez sai o paso en que: "Os
bascos aprécian aos que manteñen
as suas raíces" . Esta imax.e non
sempre foi tan positiva, os primeiros imigrantes atóparonse con problemas neste senso; rematada a
guerra civil a imaxe negativa mudou cando moitos galegos loitaron
con "gudaris bascos". +
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Memória
e marte

seu autor: ese paso adiante --difícil, quizá doloroso-- que pode dar.
Vítor Vaqueiro dirixiu o seu soño:
deveu escritor, narrador, logo de
ser poeta, e sen deixar de selo. +

incluída Santiago, que obtiñan do
devandito voto roáis do 50% das
suas entradas. Este voto cobrábase
en case toda a Coroa de Castela,
non asi na de Aragón.

XGG

Rei Castelao advirte que os bispados galegos eran nesas épocas dos
-rnáis pobres da coroa de _Castela
coa excepción
do arcebispado
de Santiago; pero este mesmo, Os autores
sen o voto de
Santiago, que- avisan que
daría nun dos desde 1855
últim.o s lugares. haiunha

O soño dirixido

de V. Vaqueiro
En "Historia del guerrero y la cautiva" narra Jorge Lui s Borges o
destino do bárbaro Droctulf, quen
no asédio a Rávena abandonou aos
seus e abrazou. a causa dos sitiados, e o destino semellante dunha
inglesa que vive entre a xente e·comoa xente que a apresara_ao morrer os seus pais. Conclue o escritor arxentino: "Acaso las hi storias
que he referido son una sola historia". (El Aleph, edición Círculo de
Leitores, páx. 395). Acaso todas as
histórias que se escreben sexan unha única e só história. Histórias, xa
que lago, que vir ian confirmar a
hipótese de Borges: a eternidade é
o momento, e o momento a eternidade, pero aquel (o momento) se
entende como a simultaneidade do
· tempo ou como a sua inexisténcia.
Todo acontece, ou non , no momento. Ou quizá, paradoxo borgiano, todo é unha broma dese ser que
se chama, que chamamos, Deus.
Mais, talvez, todas as histórias son
as mesmas porque a vida é concisa
e o tempo lacónico (páx ina 21 de
O soño d.irixido, de Vítor Vaqueiro. Col. narrativa nº 7. Ir Indo. Vigo , 1992. 14 6 p áx . 1.200 pta. ).
Quizá tamén todas as histórias son
as mesmas porque os soños de todos os homes (e mulleres) son o
mesmo soño: sexa o soño que se
produce no sano, sexa o soño da
vixília. Mais, quizá, todas as histórias son a mesma história porque o
home -todo home, toda mullerse afronta con dous dilemas: a memória e a morte. Eis , memória ,
morte, soño e tempo, as constantes
<leste primeiro libro narrativo de
Vítor Vaqueiro, que contén dezaseis narracións atravesadas todas
por esas constantes e mais por outras "obses ións peculiares" como
son: o mito , os paradoxos que a
história comporta, a atitude despótica do poderoso, etc. (páx. 7). Nesta dezasei histórias, o leitor comprobará que existe unha só história:
o afrontamento do home coa marte. Matizando máis: o home nomomento en que a morte vai chegar.
Sexa ese home un xudeu nas beiras
do mar Vermello á espera do exército do Faraón Ramsés, sexa Pardo
de Cela nunha sala do seu castelo
de Mondoñedo, sexa un home que
vive en Hiroxima, sexa Viriato, ::.exa un resistente peruano á conqui ta española. Sempre a mesma história. A morte. Amone consentida
ou a morte a man do inimigo, do
poderoso. A história, será cíclica?
"Eu fun Viriato, un comuneiro das
terras de Castela defrontado na loita persistente ao xugo señorial, un
resistente peruano anónimo perante
a vasalaxe no invasor español, o
derradeiro salouco dun guerrilleiro
morto en Belesar, nas terras montesias da Galiza. Hoxe son Bobby
Sands, tal vez. Manuel Rodríguez,
se cadra un bourado nas rúas de
Santiago (de Chíle), un neno coa
alxibeira ateigada de pedras en Ga. za ou Cisxordánia. Ao cabo serei
· todos : fico vivo". (subliño eu,
XGG), páx. 56, dise nun dos relatos,. "Estratéxias", onde a pegada
·de Borges é máis evidente ("El
tiempo es un río que me arrebata,
pero yo soy el río; es un tigre que
_me destroza, pero yo soy el tigre;
es un fuego que me consume, pero
yo _soy el fuego. El mundo, desgra-

História rural
da Galiza
Actas do Simpósio ·
Internacional
do .1 988.
Séculas XVIII-XX

Víctor Vaqueiro.

ciadamente, es ·real; yo, désgraci~
damente, soy Borges", "Nueva refutación del tiempo").
Mais se ben na maioria dos relatos
do volume a pegada de Borges é
dominante, esta nunca é esmagante. Hai relatos
nada borgianos
no presente vo1ume; e relatos O leitor
que non desmecomprobará
recen en calidade daqueles que que existe
pudésemos con- unha só
siderar sob a
sombra do ar- história: o
xentino. "Autho- afrontamento
rization", un re- do home
lato basado nun
feíto real, no ·que coa morte.
autor, máis que
denunciar unha
arbitrariedade
do poder (non é todo poder arbitrário?), intenta a meio de personaxes
sen nome "coñecer a verd~deira e
primitiva dualidade humana" (Stevenson, citado por Vaqueiro). E
existen outros relatos nos que Borges queda lonxe: ''Teoría da cicloide", ainda que o título poda dar a
entender todo o contrário .. Este ry-

lato, similar en estrutura a un filme
do que só lembro o título da versión española, "La noche del día
después", é o máis frouxo do volume. Demasiado "hollywoodiense",
ben que Vaqueiro non está obsesionajdo pola "eficácia".
Estes .dezaseis relatos de diferente
extensión, nos que nuns está presente a memória e noutros o mito,
nos que as obsesións "peculiares"
do autor fanse presentes a meio
dunba escrita medida palabra a palabra, anúncian un narrador interesante que ainda, apesar de logros,
está por facer de todo . A diversidade temática, as obsesións do autor,
o domínio do idioma; o uso da ironía - ainda que só estexa presente
en contados relatos: "Faléncia de
pobras"- , a conciéncia por parte
de Vítor Vaqueiro de que a anédotá.
é un mero artificio superficial' mais
motivo para unha búsqueda intelectual que se desenvolve nun plano de significación profundo, a autoconciéncia da dificuldade do
"enunciado lexítimo da palabra",
fan que sexa lexítimo saudar O soño dirixido como algo máis que un
primeiro libro de relatos e que á
vez debamos esixir algo máis ao

O Consello de Cultura Galega coedita coa editorial Crítica de Barcelona as comunicacións apresentadas ao Simpósio Internacional de
História Rural, séculos XVIlI-XX,
celebrado en Santiago en 1988, coa
_ocasión do centenário do nacimento de Ramón Otero PedraioO>.
Figuran _como editores en portada
Pexerto Saavedra e Ramón Villares. No primeiro volume hai somente un traballo referente á Galiza, A crise da economía das institucións eclesiásticas de Galicia de
Ofélia Rei Castelao. Un só traballo, pero de notábel interese. A sua
ex tensión de 43 páxinas é o prirneiro indicador. Rei Castelao é
unha especialista no estudo do poder económico da lgrexa galega.
Curiosamente é este o nível de
acercamento máis andado polos investigadores desta lgrexa. Con Rei
Castelao podemos ler as obras de
Burgo López, Barrio Gonzalo, Villares Paz, G. Lombardero, etc . Todas acreditan a extensión da man
eclesiástica nas idades Média e
Moderna da lgrexa Galega, inda
que de forma rnoi diferente segundo se estudan unha ou outra rama
de tal Igrexa. A monacal posuia
poder rendista sobre terras afora- ·
das e arrendadas; a episcopal-parroquial vivía do dezmo e do voto
de Santiago. O li:~itor surprenderase
da debilidade económica das mitras de todas as '. dióceses galegas,

O vol. II oferece nova
catro comunica- orientación
cións referentes
no proceso
á Galiza: Crecimento agrário e desamortiza
explotacións dor que se
campesiñas nas
Rias Baixas ·ga- manifesta
legas e na Hor- no pulo
ta de Valéncia,
redencionista
un estudo comparativo,
de
X.M. Pérez García; Estratéxias.
familiares e pequena explotación
campesiña na Galicia do s. XVIII,
de Camilo Fernández Cortizo;
Agricultura e capitalismo: unha
_perspectiva história, de vários au- tores e Cooperativismo e campesiñado parcelário na Galiza do primeiro terzo do s. XX, de Alberte
Martínez.
O interese do traballo de P. García
radica no ensaio de historia comparada, -algo imprescíndíbel e que
dá novo relevo aos estudós <leste
autor sobre o Salnés. A. Martínez
completa aquí canto leva moi analisado na sua obra sobre o sindicalismo católico agrário. Cortizo
aporta dados para o estuc,lo económico-social do XVIII nunha área
abeirada até agora. O traballo colectivo sobre agricultura e capitalismo merece algun detimerito.
Son autores <leste ensaio analítico
uns historiadores especializados na
ldade Contemporáne·a , a saber:
Aurora Artiaga, X. L. Balboa, X.
(continua na páxina seguinte)

Latina: entre a realidade e a
utopía. Dividido en tres
apartados (Filosofia e
Latinoamérica,
Latinoamérica
hoxee
Aportacións
galegas ao
pensar
latinoamericano),
o libro inclue
traballos de
Leopoldo ·zea,
Marta Harnecker,
Enrique Dussell, André
Gunder Frank, Michael
Lowy ou Gregório Selser
_entre outros. •

O Eco

de Ramallón
Alfonso Álvarez Cáccarno
publica un novo libro de
narracións, afondando na vea
irónica de As baleas de
Eduardo ReinosÓque levara o
prémio Xerais. Edftao Ir In.do
e vai precedido p~r ui:i prólogo
de Xosé Cid Cabido "Alfonso
non ten un dos vícios líricos
máis insoportables: Alfonso
non padece o prexuizo da Alta
e Pretenciosa literatura seria,
incapaz de ironizar e
ironizarse".•

A primeira de
Garcia-Bodaño
Incursión inicial de Salvador
Garcia-Bodaño na narrativa a
meio dun fato de oito relatos
curtos agrupados baixo o
título xeral de Os mistérios
de Monsieur D' Allier.
Editado por Galaxia na sua
colección de narrativa o libro
recria baixo o pano de fondo
de Compostela a preséncia de personaxes singular.es
inzando o relato de
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referéncias fantásticas e
miragrosas. •

Reflexións
sobre
Latinoamérica
Coincidindo coa celebración
da Semana de Filosofia de
Pontevedra, a Aula Castelao
apresentou este volume
editado por Xerais que recolle
as ponéncias da pasada
edición co título América

Para
naturalistas
Bahia Edicións editou unha
singular Guia das Aves de
Galicia, un fermoso e útil
libro realizado por X. M .
Penas Patiño, C. Pedreir.a e as
ilustracións de C. Silvar. O
libro lembra as edicións
inglesas do xénero, pensadas
para manexarse en pleno
campo, cunha guia de córes
para localizar rapidamente as
seccións de cada espécie,
mapas de localización, un
índice rápido e unha: extensa
bibliografia. Até agora o'
mellor editado no xénero. •
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cooperativismos campesiños". Este, desarticulado e privado dos
seus instrumentos de loita, cairá
exámine, e serán certas novas clases médias e de tratantes enriquecidos os que se ergan coa dirección e o poder no Estado de 40
anos de Franquismo.

Pois resulta pquco divertido, pouco sério e i.nútil p~ra o' leitor.
d) É unha recriaéiól), adaptación
e adopción de ºmúos e lugares comuns. Tan simplesmente se realizou, hai tan· pouco de novidade
na forma ...

O artículo colectivo sobre "Agricultura e capitalismo" non debe
pasar desapercibido. Compre convertelo en obxecto de debate actual , porque certas condicións están a mudar ou a repetirse. +

Conclusión: Non deixa a árbore
moitas veces ver o bosque. De
calquer xeito esta é a árbore que
nós vemos:
A desmitificación dos tres temas
-Tarzán~Robinsón

FRANCISCO CARBALLO

(ven da páxina anterior)

Mª Cardesín, L. Femández Prieto,
Henrique Hervés. Elaboran a sua
análise desde estas duas propostas:
"A primeira proposta do noso traballo consiste en retrotraer a relación entre agricultura galega .e capitalismo até o mesmo momento
no que este está asentado como sistema económico-social dominante,
contemplando como paralela a
configuración da peqi.H~ha produción campesiña, que pouco a pouco, case diriarnos cautelosamente,
vai respond~ndo ás demandas
-non só rnercantis- do sistema.
A segunda proposición é a definición dun instrúmentos conceptual
para abordar tal estudo: trátase do
que chamar~mbs "adaptación",
que nos sirva para definir o proceso mediante o cal o carnpesiño galego pode responder á penetración
do capitalismo, controlando ou
cando menos mediatizando a mesma mentres conta coa capacidade
e a articulación necesárias para facelo, basicamente até a guerra civil." (p. 348).
Os autores avisan que desde 1855
hai unha nova orientación no proceso desamortizador que se rnanifesta no impulso redencionista. E
asi, desde esa data o campesiñado
vai_se transformando en proprietário e vai articulando formas sociais
que He faciliten dar respostas aos
retos do capitalismo dominante.
Un espello no que estudar esta resposta agrária é o discurso do agrarismo. "Os aspectos ideolóxicosteóricos deste devén da divulgación por parte de sociólogos e economistas de elementos extraídos
do pensamento económico capitalista do último cuarto do s. XIX no
senso de adaptarse á existéncia da
pequena produción campesiña,
que non só non desaparecera senón que estaba a consolidarse en
bon número de rexións de Europa
(Nou, 1968)". (p. 366)
A onde ia esta "adaptación" do
campesiñado galego? "Todo ia
cambiar desde o final da guerra
(civil). Despois do 1939 se crian
as condicións para o triunfo dun
novo modelo de dirección estrictamente empresarial que xa non
ten que competir cos intentos de

( 1) Pegerto Saavedra e Ramón Villares, eds.
Seiiores y Campesinos en la Península Ibérica, siglos XVJJI-XX. Santiago-Barcelona,
coedición, 1991, 2 vs. 330-406 pp.

Antón Risco.

de con Tres situacións elementais?
Calé a suafinalidade?
Respostas:

Poderia ser
.· unha novela?
As Tres situacións
elementais
de Antón Risco
Hai unha pergunta para cada resposta, e hai unha resposta para cada pergunta, polo menos.
Primeira pergunta: Que é Tres situacións elementais?
Respostas:

a) Poderia ser un ensaio sobre a
sensibilidade, escrito sob tres supostos: o home frente ao mundo, o
home frente a si, o home frente ao
mundo e frente a si.

Ninguén estona as patacas coa batedo ra eléctrica, é lóxico. Polo
mesmo a resposta a esta pergunta
debe depender das obtidas na primeira pergunta:
a) Un ensaio literaturizado no que
a literaturización
impediu un maior
esculcamento.

Poderia, porque a novela é un ente
difícilmente definíbel e romántico.
É novela aquilo que o autor quer
que sexa novela, de todas as defini cións quizá sexa esta a máis
acertada. Entre outras dificuldades
que a teoría-crítica hispanófila non
soubo-sabe resolver, eis a irresolúbel incógnita: que é a novela? Coa
agravante de que non se conta coa
axuda filtrante do romance clarificador. Ben pode dicerse que, nesta
alegre indeterminajción, novela é
un saco onde caben moitas cousas.
E, en lugar de discernir que e como é o que hai dentro, botouse
man da narrativa, pechando os
olios ao meter ese saco dentro de
outro maior. Problema de definición de xéneros.
Mais, sexa como for, unha cousa é
segura: Tres situacións elementaisO> raia na iliterariedade.
Segunda pergunta: Que se preten-

AS AVES DE RAPINA
EN GALIZA
Guía de campo e guía didáctica
Pablo Rodríguez (Oitabén)

Pero a lóxica non sempre é lóxica,
nen é o mesmo ter fillos que ser
pai nen só as raíces nutren a árbore. Vexamos algunhas outras posíbeis respostas:
b) Isto é unha

translación á pro a

A desmitificación dos tres do ideal de pureza
Poderia ser. Pero, temas faise con respostas poética.
de ser, o ilustrado,
os asuntos, consti- moi pouc;:o orixinais.
Se con esa intentúese en ousadia,
un leitor pouco informa do coñece
bastante ben os temas xa antes de
comezar a 1eitura. E o autor non
responde a esta ousadia resultados
visíbeis e subliñábeis. Xa de início
sabemos o que irnos atopar:· a descrición de tres situacións. Ainda asi

ción se fixese faltaría o esencial: <.:>
poder denotativo
da palabra, sobredimensinado e
aproveitado a fondo.
c) Un divertimento literário, un
· exercício literário (nótese que non
1 • dicimos estilo).

O ornamentos micro-e truturais
(frásticos) están mal utilizados,
unhas veces pola sua auséncia e outra pola ua preséncia (é inverímil,
por excesivamente literária, a maneira de falar dalgunha per onaxes).
O relato gaña moito cando e xoga
coas macro-e trutura (2 2 episódio). A prosa é e téril e pouco
atractiva, cunha di cutíbel e pouco
rica selección do vocabulário.
As personaxes non on galegas,
pero ben que o parecen.
Non dubidamos da xa demostrada
capacidade do autor, mai aqui
non atinou. +
XOSÉ M. EIRÉ
(1) Amón Risco: Tres siniacións elememais.

.Música

Pero non é. Carece da profundida.de de esculcamento que se agarda
en calquer ensaio.
b) Poderia ser unha novela, ou
tres, que como tema apresenta os
devanditos tres supostos.

A NOSA TERRA

lemos agardando ver algo de particularidade diferencial no discurso.
Mais apenas unha imensa curiosidade nos permitirá continuar
adiante· nunha leitura que, afinal,
decepcionará.

co suicídio,
Robinsón-C.ain e a incompatibilidade de caracteres, o trio arnicalamoroso pola frialdade (in)humana- faise con respo tas moi pouco orixinais, que o leitor xa coñece
ou imaxina. ·
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Música
.)
anticapitalista

melodía mantendo o nível reivindicativo, "la contra eña de los cobardes: la religión una mierda ',
· berrando lntifada, luchando
aquí también
- luchas allá" e Outro berro
outra estridén- liberador
cias que serian
o pesadelo do que nos se
señor Mario di tribue
Conde.

Sin Dios /Tarzán,
LD compartido
Nestes tempos musicais onde as
emisoras de radio, TV, e prensa especializada esfórzanse tanto en
"fabricar" os gostos do rebaño,
acomodando os produtos das casas
discográficas aos nasos ouvidos,
atopar un disco corno "Ruido anticapitalista"O) é .como atapar unha
·
agulla na palleria. .
Os dous grupos, Sin Dios e Tarzán (antes Tarzán y su puta madre
okupando pisos en Alcobendas)
teñen xa un amplo historial delictivo; nas anteriores visitas á Galiza. os seus concertos foro.n de
apoio á folga de fame dos presos
políticos, e noutra ocasión. pola
insubmisión. A isto ternos que engadir unha morea de concertos
por todo o estado apoiando loitas
de kasas okupadas, a favor da re-

na tendas.

sisténcia palestina e mais recentemente contra a Expo e o 92.
·Pero volvendo ao disco, dicer que .
este ven cunha apresentación impecábel. Acompañado por un fanzine con textos e comentários das
letras e contactos· de grupos alternativos de Madri. Sin Dios abre o
disco cun trallazo chamado "Requiem" e desde aí até o final a caña-core non baixa, a non ser no
"Negras banderas agitan los aires",
apoloxia da Revolución do 36 que
quixo e non a deixaron! !!
Tarzán abre a sua cara con máis

En definitiva ,
outro berro liberador que non
se distribue nas tenda , só por canles alternativas e cun prezo único
de ·800 pesetas, para que algun re. flexionen sobre os prezos da sección musical do Corte Inglés ou
doutras rendas.
Ah! o vindeiro fin de semana estarán apresentando o disco por toda a Galiza: Ruido Anticapitalista Tour.+

x.c.

(1) Se vos interesa conseguir o disco, escrebede a Treboada Distribuidora, apartado 259
de Compostela.

GALia
editora

Torres do Pino- Bloque Sul, 1Oº A.
Telf. (988) 21 60 ?8

Apartado 1168 - 32001 OURENSE
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Non esperes a que
che dean un toque
para doar sangue.
¿Sabes que o sangue se utiliza a cotio en moitísimas intervencións médicas, que

a súa

necesidade é

constante en tódoios centros hospitafarios e que
d)la se extraen ademais productos pára todo tipo de
tratamentos? Non esperes a que ocorra unha traxedia, necesitámoste tódolós días.·
¿Sabes que· doar san_gue non represent.a ningún perigo para o teu
organismo e que cada doazón pasa por un rigoroso control para
.,

tranquilidade de quena dá e mais de quena recibe?
¿Sabes ademais que ninguén puido reproducir este elemento
esencial para a vida ·e que só a xenerosidade de persoas coma
. ti Hes asegura a súa subministración ós hospitais?
Recorda qU:e estamos a falar de salvar moitas
vidas e que para iso nada te pode
substituír.

_

____.
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o
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O .teólogo e psicanalista alemán recebe o alcume de novo Lutero

l. -- --- - - . ·- -

---- -- ---\

Eugen L:Prew~~~!llann
'Con 2000 anos de cristianismo son moitas as perguntas que a Igrexa no!). nos permite facer'
• HENAi TINCQ

A iniciativa de criar
unha nova síntese entre
racionalidade e fe,
através da traducción
psicanalítica, levGu ao
teólogo alemán Eugen
Drewerman ás portas da
igrexa. Apartado do
púlpito, predica ali os
sábados. A xerarquia
de Roma chámao novo
Lutero. Na sua
bibliografía sobran¿ea o
último ensaio, Kleriker,
de 900 páxinas, do que
xa se difundiron máis
de cen mil exemplares.
Polo Nadal pasado
expulsárono da sua
·cátedra na universidade
de Padeborn en
Westfália (Rihn do
Norde). Desde aquela
está a dar
conferéncias nas
universidades
alemás. Nesta
entrevista con
Henri Tincq
explica a sua
concepción do
cristianismo.

Buda·naceu de virxe
As autoridades da igrexa tamén
o acusan de pór en dúbida a virxinidade de Maria.

.'Como agachar
que a ascensión
de Xesus é algo
que a
imaxinación do
home inventara
moito antes do
próprio Xesus,
hai 2.500 anos?'

Os nacementos <;le nai virx.e tamén
son anteriores á ·cristiandade. Os
budistas saben que uns cincocentos
anos antes de Cristo, Buda, o príncipe Gautama, nacera da unión entre unha virxe noviña e un elefante
branca. O parto foi palas costelas e
a nai faleceu en causa de dias. Con
todo, non hai budista que poña en
dúbida que tanto a concepción virxinal como o nacemento virxinalnon son máis que símbolos poéticos. O dia da entronización, os reis
exípcios tiílan por costume declarar
que naceran de nai virxe. Só a igrexa católica teima en darlle a estes
simbolismos significado histórico.
Cal é o significado desta imaxe tan
· comun da maternidade virxinal?
Coñéecense en psicoterápia pulsións de renovación interna que teñen como motivo un nacemento
novo, libre de antecedentes; un nacemento virxinal. Este é o significado do relato do nacemento milagro so de Xesus: os que se

aproximan a el descobren que poden renacer e vivir de novo. Eis o
resume da fantástica experiéncia
poética da vida de Cristo. Pouco ou
nada se sabe do nacemento de Xesus como persoa, agás que nacera

'Para falarmos
hoxe de Xesus
cómprenos outra
língua que non
sexan metáforas
coma as de
mesias, rei, fillo
do home, fillo
de David, etc'.

Pode alguén que se reclama cristiano, reducir a resurrección de
Cristo a· un relato simbólico?
A história da resurrección ten a sua
orixe no Exipto antergo. A palabra
tumba significa literalmente Lugar
de resurrección. Colocaban ali a
mómia en posición vertical e abríanlle ritualmente a boca. A fe na
resurrección non chega con Xesus.
De nena, Xesu cria na re urrección que predicaban os apocalípticos e os fariseos. Non é a re urrección a novidade que trae Xe us senón o seu xeito de defender e proclamar a existéncia dunha vida
despois da marte. Apréndelle aos
homes que non deben ter medo na
etapa final da vida senón procurar
descobrer a Deus como fito e cúmio da sua existéncia. Dita con
outras palabras, o relato da re urrección do Novo Testamento
non é históricamente a base da
fe na nova vida. A representación plástica deste suceso é
un anxo sentado á beira da
cava valeira; un anxo no lugar en que esperabamos atapar amone.

O cristianismo
non dá solucións
Da leitura das suas obras
poderiase concluir que a
relixión é só unha terápia para o individuo.

As suas interpretacións
sobre os dogmas cristianos están a producir un
grande escándalo na
Alemaña, non lle parece
que está a excederse da
mera crítica histórica
para entrar na pescuda
psicanalítica?
Pero como agachar o feito
de que a ascensión de Xes us é algo que a imaxinación do home inventata
moito antes do próprio Xesus, hai 2.500 anos? Textos
atopados nas pirámides do
baixo império falan dun faraón que subira aos ceos para
estar sentado á destra do deus
sol. Pero xa en tempo de Augusto, esta clase de ascensión
consolidárase coma ritual que
simbolizaba~ divinización do emperador no momento da marte; o
Novo Testamento s6 trata da ascensión como a simbolización da
marte de Xesus como rei de Israel. Ainda máis: a ascensión non é
· só unha experiéncia que sobrepase
a morte de Xesús. Vemos como no
decurso da sua vida fitou desde a
altura a mezquindade dos homes e
as suas leis. O que os evanxeos
queren explicar coa ascensión, é
que o home ten que enfrontarse de
novo coas suas próprias decisións
e cosseus actos. Ora asume as
continxéncias das realidades e as
leis da terra ora segue a Xesus,
trascende este orde inumano e
acada unha nova confianza en si
mesmo e nos demais baixo os
ollos de deus. A ascensión é, polo
tanto, unha invitación a trascender
os límites do mundo.

. dun pai e dunha nai coma calquera.
Pero isa, quemáis ten? A intención
do Novo Testamento é mostramos
o xeito que Xesus ten de revivir
aos humanos, de facelos conscientes da sua dignidade e e de ser el
mesmo rei.

...................................................................................................•.•..

Aprender do respeito polo entorno
e o .p acifismo dos budistas
A sua aportación máis orixinal
é a desa nova linguística teolóxica que arrequece o estudo comparativo das relixións.
Os símbolos e imaxes da fe cristiana non son exclusivos do cristianismo, como é óbvio. Non pode
ser que 1.300 anos despois do nacemento de Mahoma non teñamos
unha língua coa que explicar a un
musulmán como abrimos o noso
corazón, como eremos e rezamos.
E piar ainda, hai 2.000 que ternos

castigados aos xudeos por repudiaren a fe de Xesus. A igrexa tiña
que estar agradecida aos xudeos
que, ao seu xeito, invitáronos a
xentís e paganos a tomar parte na
fe de Israel. O que fixo o cristianismo foi tomar os mitos do xudaismo en sério e convertelos en
verdades históricas. Ao meu ver, o
cristianismo é coma un faraonismo moderno que tendo un vasto ·
tesauro de sabedoria simbólica,
nen a utiliza nen a interpreta. O
budismo ten a sabedoria de admi-

tir que todas esas imaxes de deuses e forzas vivas son parte dun alma eterna humana e universal. O
budismo é un sistema psicoanalítico de mais de 2.500 anos de vida
que integra a forza dos sentidos
mentres que o cristianismo as recusa. A idea de comprensión soli- •
dária dos seres vivintes é máis forte no budismo ca na ética cristiana. Os cristianos ternos que aprender dos budistas o respeito consideración fundamentais que ten· do
entorno físico e da paz.+

...........•..................................................•.........................................

O cristiani mo na forma
en que hoxe o coñecemo
non é solución nengunha
para resolver os enigmas
da sociedade. Non daremos resalto nengun deles
se non damos pa os para
liberar e integrar a conciéncia. Toda acción obre
as estrutura pre upón unha
análise do indivíduo. Na
Crítica
da
Ra zón
Dialéctica, Sartre arranca da
praxe individual para comprender a represión social e
política e procurar os rneios
para crebala. A mesma dialéctica entre indivíduo e grupo exprésase nos ritos e símbolos que
serven de cerne ás relixións. Pero
hoxe estamos a viver unha transformación profunda do coñecemento relixioso. A relixión xa non
· ten a función do super-ego no marco dos ritos e institucións senón o
da expresión e función do ego. Hai
cincuenta anos Erich Fromm dixo
que todas as relixións institucionais atoparianse algun dia co dilema de seguir senda autoritárias ou
converterse en humanitárias. A
función da psicanálise é a de facilitar a conversión cara o suxeito,
cara o ego. Podemos server á sociedade se comezamos a viver nós
mesmos. Un cristianismo que crucifica o ego perde o seu humanismo. Acaso a resurrección de Xesus
non era para invitamos a esta viaxe? O asunro do ego, do home interior, dáballe terror a San Agustín
e despois aos Xansenistas. Un xan- .
(Pasa á páxina seguinte)
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A TOLEMIA DE LAXEIRO
MANuEL RlvEIRO LoUREIRO

Que Laxeiro é un tolo coido que non sexa segredo ningún. Quenqueira que o trate de primeiras ben se decata
da súa tolemia, e quen o coñeza de moito atrás xa o sabe
de vello. Dentro dos distintos eidos da tolería, do que
Laxeiro é máis capaz é de facerse o artista, pero asemade sóbralle habelencia para facerse outras moitas cousas: o mudo, o coxo, o pacifista, o estranxeiro, o policía,
o aristócrata, o consumeiro, cantante, afiador, mozo de
espadas, legoeiro, sacerdote, explorador, anarquista, señorón, ecoloxista ou escopeteiro. E aínda máis, que a
cada paso se lle descobren novas facetas. Cando se cansa de f.ace-lo artista trócase por un momento en home de
• empresa, e abofé que tampouco o fai mal. Mais cómpre
deixar a un lado todo iso que el fai, e reparar soamente
naquilo que el é: un tolo. Un jtolo e máis nada, que tal é
do que exerce a toda hora ó longo do ano enteiro. Pero a
súa tolemia é activa, que non pasiva.
Ai non, rion é o mesmo, que vén sendo ben distinta unha da outra.
Como é ben sabido, un tolo de lei e que se respete un
pouco ha ser quen de facer tolear ós demais, que niso
consiste propiamente a tolemia activa. Pois de non non
é nada e así faino calquera. Por poñer un exemplo: non
pode ser calificada de tolería activa, porque non chega
• a selo (por pouquiño, pero non chega) o feíto aquel de
mante-la atención de todo un auditorio botando un disO nacemento de nai virxe é común a reis e profetas de Oriente, pero nengunha
curso nunha lingua allea que ninguén entende, nin serellxión flxo desta crenza mítica un dogma, agás a de Roma.
quera o mesmo conferenciante. Iso faino Laxeiro coma
Baixo a influéncia dos sacerdotes
quen asubía, con modesta naturalidade e sen darlle
(Ven da páxina anterior)
de Tebas, os faraóns deixaron de
maldito mérito, anque de certo o teña. Porque ten o seu
senista psicanalisado produce un
mérito falar nun idioma de seu, inventado á carreira,
seren fillos de deus na altura da
home libre. A conversión cara o
que recolle en remexida tola un algo de checo e de lliquinta dinastía. O nome do consego interior é unha revolta contra
dix, de bieloruso e eslovaco, un chisco de lituano e boa
tructor da pirámide Hem Xunu sigo masoquismo da igrexa e a socieparte de polaco. E máis mérito é aínda o de facerse ennifica literalmente o filio en corpo
dade, un manifesto a prol do direitender con semellante mestura, anque sexa poñendo ó
do faraón. Asi que a expresión fito á felicidade e ao pracer.
interlocutor estragadiño dos nervios. Tal é o que aconlio de deus quer dicer tanto a perteceu cando deixou mergullado nun mareo aloleante ó
sonificación como a representación
Que lle queda logo ao cristianisladino vendedor dun cambalache porteño, xudeo cende deus. A mellor definición <leste
mo de específico?
simbolismo extraordinário está no
Novo testamento (X.an XVI, 9) "o
O cristianismo faise real sempre
-que me veu a mio xa veu ao Pai".
que se dá lexitirnado co humanisPara falannos hoxe de Xesus cómmo. No lle queda outra. Só abrindo
prenos outra língua que non sexan
a porta á trascendéncia poderemos
metáforas coma as de mesias_,_rei.:..
sobrepasar a angústia. Só admitinfillo do homeJillo de David etc.
do que o home é algo máis que natureza ten sentido a revolta contra o
Como virou do simbólico ao psiabsurdo da morte. A humanidade
canalítico?
non dá respostado á pergunta de para que existimos. Feuerbach escriNa prática psico-terápica vexo que
beu que o amor do home e da hua xente ten unha imaxe de deus que
manidade era o único obxecto da
non é máis que represión, ansiedarelixión. Pero con isto non contesde, culpa, dependéncia e alienación.
taba a cuestión anguriante da exisA diário confirmase a experiéncia
téncia. No pen amento mediterráde Freud: falar de deus é falar das
neo de Camus o postulado da beleangúrias da infáncia, relacionadas •
za implica unha conciéncia da vida
co pai e coa nai, símbolos que a
alén da hi tória e a ociedade. Deu
Igrexa empregou coma instrumennon pode exi tir coma e pectador
to dun xeito psicolóxicamente neque mira a vida a di táncia. Ou
gativo. O meu compromiso coa liexi te de te xeito, o que é dicer tanberación do ego e do indivíduo leto como que non exi te ou ten convoume á oposición coa Igrexa. Sen
fianza no home e libérao de xeito
revolta non é posíbel a liberdade. A
que o dilema da sua exi téncia non
Igrexa é responsábel pola evolución
se fonnula. É a fonte de toda subdesde a superstición ao ateísmo. Pexectividade, dignidade e liberdade
ro o caso é que esa mesma Igrexa
no senso que queria Fichte.
ainda vende en píldoras administrativas, nun idioma fosilizado, a verUn cambio de língua
dade sobre as persoas e a salvación.
Con 2.000 anos de cristianismo son
Pero a primeira pergunta que lle
moitas as perguntas que non nos
formulou o seu hispo foi se vostepermiten facer. Consideran unha
de negaba que Xesus era filio de
ameaza perigosísima a síntese que
Deus.
queremos establecer entre a racionalidade e a fe cristiana.
E resposteille con sinceridade.
Creo que si, pero tamén que esta
Este dilema entre razón é coraverdade radical, fundamental, debe
zón é típico da igrexa alemá, que
expresarse na língua do século XX.
sempre foi moito máis autoritáA história das relixións amósanos
ria ca francesa, por exemplo.
que a metáfora do fillo de deus era
comun aos reís do antigo Leste.
Cerro. Nos últimos douscentos
anos a igrexa de Alemaña tomou o
dogma católico e a doutrina de Roma máis seriamente ca Franza. Pero os esforios francesas por gañar
coa espiritualidade o terreo perdido, foi dar nunha mitificación do
inconscente. Ternos por exemplo a
discusión entre Gide e Claudel ou
a figura neurótica do cura rural de
Bernanos. O santo está sempre ligado ao sobre-natural: nunca nace
no cerne da vía diária da xente. Iso
-é misticismo, non vida.•

troeuropeo, que coidou ver en Laxeiro a un galiciano
coma el, procedente dos Cárpados polaco-ucranianos:
"¿De Galitzia? ¿Krakovia? ¿Sanok? ¿Borislav?
¿Strin?". "De lalín". "¿Dela Lín? Oh ... No tañe Polxa,
a Ukraína ... "
Activa foi tamén a réplica que deu naquela ocasión,
cando unha dama arxentina amosou moita estrañeza
polo nome do pintor. "Lakseiro ... Lakseiro ... Un apellido bien extranjero, ¿no es cierto?" "Mi apellido es Otero, señora, pero tenga en cuenta que aquí, en la Argentina, los apellidos extranjeros son por lo rrienos el cien
por ciento de los que hay". E activas eran asemade as
súas tolas referencias ós personaxes de Lalín, e ás terras do Deza, Trasdeza, Alendeza, Aquendeza ... , que dá
unha xente moi caralluda, segundo dicja o pintor.
Había ben tempo que non vía a Laxeiro, e fono ver non
hai moito no Castelo de Soutomaior. alí estaba el coa
súa elegante fasquía de sempre, por certo que moi ben
acompañado. Sustraéndome á solemnidade daquel acto
cultural, eu miraba de esguello con moito disimulo e un
algo de envexa, admirando baixo corda (¡quen a pillara!) á pimpante compaña do pintor. "¿Viches que anda
aí Laxeiro?", deume despois no cóbado a miña muller.
"Vin". "Pois vaites, que segue tan .. .". "¿Tan que?".
"Tan toleirán coma sempre. ¿Non si?" Mireino un instante. Estaba el a falar moi animajdo, acenando ó seu
xeito. Eu comentei sorrindo, sen deixalo de mirar: "Pero que ben o pasa o cabrón, coa súa tolemia de importación".
Porque eu daquela comprendín como é a cousa. Vino
clariño alí mesmo; Laxeiro faise, que ser non é. E está
visto que o pasa caralludamente desa maneira, e goza
arreo da vida poñéndose decore unha tolemia de quita e
pon. Botei mirándoo un bo tempo, e, sen lle dicir nada
á miña muller, tomei para min unha firme resolución:
cando teña máis anos eu quera ser, vou tentar ser se me
dá o coiro para iso, talmente coma Laxeiro. •

O

cristianismo
f aise real sempre
que se dá
lexitimado co
humanismo.

ARQUIVO A NOSA TERRA
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Convocatórias
Prémio de Deseño
Gráfico "San Froilán 92"
O concello do Lugo convoca este certame para elexir o cartel anunciador das
festas patronais deste ano. O motivo,
dimensións e técnica da obra serán libres. Os traballos deberán incluir o lema: "San Fraoilán 92, 4-12 de Outubro,
Patronato de Cultura do Excmo. Concello de Lugo". O prémio será de
150.000 prts. e un trofeo. A entrega de
orixinais,por correo oupersoalmente no
Rexístro do Patronato de Cultura, Negociado de Cultura, oficinas municipais
de Quiroga Ballesteros, 27001 Lugo .
Poderá efectuarse até o día 12 de xuño.
Os traballos irán acompañados de sobre
pechado co mesmo lema que no cartel
e dentro os dados do participante.

Arte Xove Galega 92
"El Corte Inglés" ven de convocar este
concurso-exposición de pintura, ao que
poden concorrer xoves maiores de 14
anos. Os participantes deberánapresentar unha ou duas obras na sede da enlidade convocante en Vigo (Gran Via,
25) antes do dia 26.

I Congreso Federal
Veterinário da Caliza
Organizado pola Federación de
Coléxios Veterinários da Galiza, terá
lugar na Faculdade de Veterinária de
Lugo o día 23 deste mes, e estará centrada en cuestiións alimentárias e sanitárias. Para máis información chamar
aos Tlfs. (982) 24l1 93 e 81 01 18.

Certame de fotografía
Medio Ambiente92
O Ateneo Ferrolán organiza este concurso para afeizoados con motivo da
celebración do Día Mundial do Médio
Ambiente. As fotos deberán estar rela- .
cionadas coa ecoloxía nos seus diferentes aspectos (fauna, flora, paisa,:;e,
agresións, etc.)
Cada participanle poderá mandar como
máximo 3 fotos, en branco e negro ou
cor. O tamaño mínimo será de 13 por
18 cms. e o máximo de 30 por 40 cms.,

montadas sobre cartulina branca que
sobresaia catro cms por cada lado. O
prazo de admisión rematará o dia 1 de
Xuño. As fotos remeseranse a: Ateneo
Ferrolán, rua Madalena, 202-204,1.
15402 Ferro!. Máis información no
mesmo enderezo. Os prémios serán de
75.000, 50.000 e 25.000 pts. e material
fotográfico.

IV Certame de Relato
Curto "Maio Literário"
A Asociación Cultural Cidade Vella
de Compostela organiza este certame ao
que se poderán presentar trabalJos inéditos e orixinais, apresentados baixo lema
ou seudónimo e por cuadruplicado. Deberán entregarse antes do dia 30 deste
mes en calquer pub da Cidade Vella ou
remesar por correo, indicando ó tíduo do
certame, a: Rua San Paio de Entrealtares, 12. 15704 Compostela. Os relatos terán unha extensión máxima de 20 fólios
mecanografados a dous espácios por
unha só cara. O prémio consistirá na publicación dun volume cos tres relatos
que resulten gañadores, e se o xuri o decide, publicaranse tres relatos máis.

Seguridade
e métodos de traballo
na construción
A Consellería de Traballo e Servicios Sociais organiza estas xomadas a celebrar
dentro do marco do "Salón da lndústria
da contrucción, pedra e afines" (Construgal). Están dirixidas a empresários, traballadores e técnicos de prevención e teñen
como obxectivo fundamental a presentación de novas normativas comunitárias.
Asimesmo abordaranse aspectos técnicos
de especial incidéncia na pequena e mediana empresa e finalizarase cun panelmesa redonda, onde se exporá o papel
dos diferentes actores sociais en formación e prevención de riscos no traballo
Celebraranse os dias 21 e 22 <leste mes,
en Pontevedra. Para inscribirse hai que
encher a solicitude e remeser a: Centro
de Seguridade e Hixiene no Traballo,
Apdo de Correos 1599. 36200 Vigo.
Tlf. 40 04 00; e tamén a: Cúpula, S.A.,
Benito Corbal, 24. 36001 Pontevedra. +

Pasarruas musical

neiro musical xudeu-español.

Todos os días ás 12 e l 8h na Cidade Vella de Compostela actuación
da Banda de Música, grupos de
gaitas ... Até o 31 des te mes.

Ciclo audioviual
"O pracer da Música"

Bombeiros Voluntários

Música da Idade Média
O 26 e dentro dos actos que o Ateneo da Coruña organiza entorno ás
relacións entre as culturas xudea,
árabe e cristiá na Península, e no
Teatro Rosalía de Castro ás 20,30h
concerto "Alia Música", que recollerá a música dos reinos cristiáns
do Occidente medieval, e o cancio-

Oferécese xoven para vixiante
xurado, ou traballos semellantes. Tlf.
(986) 55 53 66.

As once mil vergas. Unha das máis famosas novelas eróticas, escrita por
Guillaume Apollinaire,
ven de ser traducida ao
galego. Edicións Positivas
oferece unha edición de
peto , asequíbel e moi
própria para o verán.
Socialismo e mercado.
Reflexión de máxima actualidade que edita Laiovento, da autoría do sempre rigu'roso e lúcido, Ramom López Suevos. Mostra de que o ensaio galega pode achegarse a calquer tema con brillantez
e sen dependéncias. •

Brahms o 21 ás 20h na Sala de
Conferéncias do Centro Cultural
. Caixavigo.

Fados
O 28 pasada a meianoite no Toral,
na Cidade Vella compostelá.

Coral Polifónica
"Máximo Gorki"
Concerto o dia 26 no Auditorio do
Centro Cultural Caixavigo'

Puellarum Praguensis
Concerto o 27 no Centro Cultural
Caixavigo.

Merco ampliadora blanco e preto.
Chamar en horas de traballo ao tlf. 4 7
30 62, e de 14,30 a 16h ao 47 02 03.
Perguntar por Oiga.
Véndese piso en Ourense. Chamar ao
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a 17h.
Grande oferta en discos e cassettes. E.
Baños, Xoan XXIII, 13-7. Ourense.
Tlf. (988) 21 05 85.
Brasileiro, 35 anos, estudiante de Língua
e Cultura Galegas (normativa lusista) na
Universidade de Barcelona, Area de Filoloxia Galaico-Portuguesa. Gostaria corresponderse e facer amizade con xoves galegos, para intercambiar postais,
libros, material informativo sobre a Galiza, etc. Escribir en galego ou portugués
a: Xaime Burgués de Siqueir3., Riera San
Miguel, 47- Pral. 2a. E-08006 Barcelona
Interésame conseguir o vídeo da película
Castelao, de Jorge Prelorán emitido pola
T_YG o dia 30 de Xaneiro. Chamar ao

(986) 45 01 25, perguntar por Alberto.
Agradezo todo tipo de información para
viaxar a Eire no verán, con preferéncia
pola zona de Galway. Xe ús Vázquez,
Fraguas 21, l 2 • 15703 Compo tela.
Véndo moto Yamaha 400-XS. PO
4746-T. Carenado integral. Tlf. (986) 29
14 72. Eladio Puentes Rodríguez.
Impártense clases de gaita. Tlf. (986)
42 53 58. Vigo.
A agrupación A Fiada de música e
baile tradicional agarda as vosas chamadas para contratar actuación . Tlf.
982-14 02 16.
Desexaria ter correspondéncia con filatélicos para cambiar ou mercar elo novos e usados, sobres ou postais antigas
da Galiza. Escribir a Xosé L. Veiga. Rua
Mallorca 7, S/Atco. 43001 Tarragona.
O Comité Cidadán Galego Anti-SIDA informa que permanecerá aberto
os martes, xoves e venres de 16 a 21 h.
Ademáis está o Apdo. de correos 117
de Compostela. •
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Música

Concerto con boa música e moita
marcha o día 27 ás 12,30 da noite
no Toral de Compostela.

Anúncios de balde

Que alguén o diga. Onde está a información? A información brilla como un
ceo sen estrelas. A falta de rigorosidade
é, tamén, algo que xa se consume a cotio nos meios de comunicación. Antón
Fraguas - inda que non Otero Pedrayo
pro unhas milésimas, mais ou menos
que despois- presentaba unha publicación na galería Sargadelos. Fixo unha
exposición maxistral, anedotário incluído. Nengunha emisora de rádio ou televisión giavou, sen embargo, as palabras
do académico escritor. Os xomais tan só
resaltaron a sua imaxe e o asunto que
motivou o acto. Mais en nengun meio
se reflexou a información que sobre
Galeuzca ofereceu de xeito totalmente
desinteresado don Antón Fraguas.
Cento cincuenta e seis son as receitas de
polbo que recolle Nacho Taibo nunha
das obras de máis longo contido desenvolvida por narradores galegos. Mais
"só trece delas son da miña autoría, e
destas case a metade por aplicación de

receitas internacionalmente recoñecidas, que nos lugares de orixe se empregan ·con outros alimentos ... " Galicia
(con 33), Portugal (21, "incluídas duas
dos Azores"), Euskadi (3), Pa'isos Cataláns (11), resto do Estado (31), monopolizan, segundo a tese de Taibo, o invento. Itália (11), Grécia (10), Gran
Bretaña (3) ... compoñen uns núcleos
certamente significativos. Segundo a
Encyclopaedia Britannica -explica
Taibo- os cefalópodos, "tanto o polbo
como as luras, xiba e afins, nunca foron
'aceitados como parte da dieta xeral no
Norte de Europa ou en Norteamérica',
mais son, en troques, 'populares nos
países mediterráneos e Extremo Oriente ', segundo o cal Gal iza e Portugal, terras, sen dúbida, das máis polipófagas
do mundo, parecen inclusas máis unha
vez dentro do Mediterráneo ... ". Por outro lado, e .na opinión do autor do relato,
nos países musulmáns "existe unha
proibición coránica contra estes alimentos, que son animais impuros, e tamén
que eu teño visto polbo grande á venda
en peixarias de Londres (Bayswater,
Portobello), ainda que cabe presumir

que fose destinado a compradore non
británicos, senón imigrado , abondando
os galegas nos bairros en cue tión .. . '
Don Xosé Otero Abeledo, no Grande
Hotel da Toxa. Ao eu carón, un per onaxe que realmente non e abe moi ben
que é o que fai con el. E se e abe, inda
é pior. No Goya xa montara, no seu dia,
un número público onde lles faltou ao
respeito aos ernpregados do local, diante da mirada atónita do pintor, quen
mantivo unha posición de dignidade. O
arti ta é Laxeiro. Eslá claro. O per onaxe en cuestión debería saber estar no itio sen que se ll e notase demasiado o
seu instinto primário. Polo demai , tampouco necesita protexer ao pintor, " ...
quen é?, per_gúntalle que quer!... que
che dé o número de teléfono ... !", mentres el atrapaba unha e outra novena en
saber moi ben como ia o xogo. Se hai
que chegar á madureza desta guisa, mellor, talvez, non chegar. .. "Porque a
imortalidade non paga a pena se un non
é un mentres está vivo", apontou Ramón mentres ,prendía o meu cigarro e
retiraba o servizo do café.•

Teatro
Un soño de verán
O Centro Dramático Galego representará esta obra de Williarn Shakespeare até o día 23 todos os días ás
21h no Teatro.Principal de Ourense.
Os días 28, 29, 30 e 31 estarán no
Teatro do Centro Cultural Caixavigo.

Teatro Infantil
e Xuvenil
Segue a desenvolverse en Vilagarcía de Arousa a IV edición deste
Certame municipal.

Enésima
viaxe
a Eldorado
Teatro de rua pola Cidade Vella
compostelá a cargo do Teatro Guirigay, no marco das Festas da Ascensión, o dia 27 ás 20,30h. t

axenda
Cme

Televisión
Bananas
Dirixida e protagonizada en 1970
por Woody Allen, é unha mostra
dos seus primeiros traballos, cun
estilo ainda sen madurar e tomando
como referéncia a comicidade de
clásicos do .xénero como Mack
Sennett ou iric·luso Jaques Tati.
Emitirase o dia 22 no espacio "Telecinema Venres" da TVG.+
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A crítica

Medallas 9 mm, Parabellum
XURXO ESTÉVEZ

Pégalle tres tiros a ise puto, ordenou o Ministro.
Non me parece prudente, Don Manuel, comentou o subsecretário. Seria unha lástima deitar pola borda a fama de
liberal que vostede se forxou coa lei de Prensa. Europa,
botaríasenos enrriba.
Que facer daquela?, pedía ~onsello o xefe, arranxando o
nó da garabata namentras, coa outra man, subía o voltímetro da picana a tope. Colgado boca abaixo o escritor deixou de berrar, desmaiando.

T eño

unha idea, suxeriu o responsábel do Gabinete de
Imaxe. Démoslle unha medalla.

E asi foi. Desde aquela conversa, viron a utilidade de darlles becas aos díscolos, subvencións aos atravesados, pensións aos da República e , sobretodo, medallas , medallas
en profusión. Hoxe presiden, desde as suas Xuntas , os actos enxebres cos que folclorizan dezasetesdemaios como
se dezaoitosdexullos se tratasen.

Cine Clube Pontevedra

Ottq Preminger

O xoves 21 á 22h proxectarase no
Teatro Principal de Pontevedra o
filme de Orson .'v\'."elles "Campanada a Média Noite" (1965),· un dos
eu últimos tr~ballos. O día 27 no.
mesmo lugar e á mesma hora pasarase "O Sarx·ento York", dirixida
por Howard Hawks en 1941 inspirada na biografía de Alvin C.York,
heroi da prímeira guerra mundial, e
que estaba destiñada a convencer
aos obxectores de conciéncia de
que tarnén eles podían convenerse
en herois de guerra sen violentar os
seus principios.

Dentro das sesións de cine organizadas polo Ateneo da Coruña, o
dia 27 proxectarase "Anxo ou demo", de Preminger. Será no Teatro
Municipal Rosalía de Castro, en
sesións de 17 ,30, 20 e 22,30 horas.

Ciclo "Cine e Alcol"
Organizado pota Asociación Viguesa de Alcoloxia, o dia 21 proxectarase "Providéncia", e odia 22
"A lenda do santo bebedor". Será
ás 20h. no Auditório do Centro
Cultural Caixavigo.

Prestan Sturges
O Centro Galega de Artes da Imaxe rende estes días unha homenaxe
ás comédias realizadas por este director durante a sua estadía en
Hollywood. "As tres noites de
Eva", con Barbara Stanwick e
Henry Fonda como protagonistas,
"As víaxes de Sullivan" e "Un marido rico" son os filmes que se pasarán estes días no local da rua Durán Loriga de A Coruña. Ironía, antimilitarismo e problemas coa censura son a outra cara do éxito de
Sturges nos anos 30 e 40, do que
son boa mostra estes tres filmes.+

Mai:s non son quen de evitar un arqueo nas próprias tripas ao constatar, incomodados, que por toda a Galiza, o
Dia das Letras, amanece en mil actos. Non é posíbel xa
dispararlle á caluga, asi que reparten diplomas ... •

Woody Allen.

Publicacións

Actos

Achantada e Alemparte

Homenaxe a
Avilés de Taramancos

Editada pola Asociación Cultural
"F-M" de Chantada. saeu á rua
Achantada. Neste 1º número faise
unha homenaxe a F. Bauza Brey,
lémbrase ao último pregoeiro da
vila, turismo rural, acupuntura, novas da comarca e história da vila.
Tamén en Chantada e de novo unha
publicación de estrea. Subtiduada
"Revista de información e debate",
información comarcal, colaboracións literárias e sección dos cativos. Entrevista con Manuel Mera,
artigas sobre o agro e recursos da
comarca, ecoloxía e meio ambiente
e sección adicada á lembranza de
mulleres de Chantada. Edita A. C.
"Terra Dentro".+

Exposicións
Carmen H rmo
Mostra de pintura na Galeria Severo Pardo de Vigo
(López de Neira, 30).

R. Arbones Ande
Pinturas e escultura na Sa- ·
la de Arte Caixavigo, até o
17 se Xuño.

R. G. Terrachán
Fibrocemento e madeira son
materiais para a mostra que
estará até o dia 2 de Xuño na
Galeria Sargadelos de Vigo.

Fotografías
da Galiza
no Arquivo Mas
Este arquivo, criado no ano
1900 en Barcelona por Adolfo Mas Ginesta, viña efectuando campañas fotográficaspor toda a Península por

encargo de diversa institucións, como Bibliotecas e
Universidades norteamericana . Tratába e de plasmar o
património artí tico e arquitectónico, ainda que na sua
vi ita a Galiza, os fotógrafos
recolleron ademais, manifestacións relixiosas, tipos populares e per oeiros da época. Sala de Exposicións do
CGAimaxe, A Coruña.

Paco Landesa
O Grupo de Vigo de Amnistia Internacional organiza, en
colaboración co Concello de
Vigo, unha mostra de obras
deste pintor, que estará na
Sala Laxeiro até o dia 31 .

Braque
No Kiosco Alfonso da Coruña expóñense obras de Braque pertencentes á colección
da Fundación Maeght.

UNTA
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Xoves
fotógrafos

E. Bao Zúñiga

Mostra colectiva na Galería
Hispano 20 de Compostela.

Mostra do Grupo "Consórcio Crasior" na Escota Mestre Mateo de Compostela.

Mostra
do Libro Galego
"A

Murais na rua
No Paseo da Calzada de
Cambados, pódense ver os
murais feitos por estudantes
desta vila.

Pro postas
escultóricas
lúdico-festivas

Sala de exposicións
brica" de Allariz.

Obras na Sala de Arte Caixavigo.

Imaxes
da Arte
na Galiza
Exposición fotográfica, Estación Marítima da Coruña.

Fá-

Pintores
contemporáneos
da CEI
Selección de obras de vários
artistas no Casino do Atlántico de A Coruña.

Colectivo
Barlovento
Pinturas no Liceo Casino de
Marín.+
Páx 1nas coordenadas por

MARGA R. HOLGUIN

O venres 22 ás 20,30h celebrarase
un recital poético en homenaxe ao
poeta finado recentemente. Terá lugar no Pazo de Bendaña, en Compostela, e intervirán Uxío Novoneyra, Manuel Maria e Bemardino
Graña entre outros. O acto está organizado por Galiza Nova.

Arabes e xudeus
O dia 27 o historiador Jaime Contreras pronunciará unha conferéncia tiduada "A influencia das minorías xudeas e árabes na literatura do Século de Ouro. Asimesmo,
o dia 25, o músico e investigador
Francisco Luengo falara sobre
"Os instrumentos musicais na Idade Média". Para rematar este ciclo
de conferéncias organizado polo
Ateneo da Coruña, o dia 28 Carlos
Barros Guimeráns falará sobre
"Xudeos e cristiáns na Galicia
medieval". Estas conférencias terán lugar no Salón de Actos de
Unión-Penosa (Femando Macías,
2) ás 20h.

Cantigas do Maio
A terceira edición destes encontros organizados pola Asocia9ao
José Afonso de Lisboa, xunta no
Seixal, a partir do dia 22 un conx unto de espectáculos de música,
teatro e danza de Portugal, Galilza, Aragón , Guiné-Bissau, Cabo
Verde e Ecuador. O primeiro conxunto de espectáculos é no fin de
sem·ana do 22, 23 e 24, e o segundo os dias 29 e 30 <leste mes. Todos os espectáculos serán gratuítos , e estarán precedidos dun
obradoiro de construcción e uso
de instrumentos de música tradicional, tales como o saltério, o

pandeiro etc., orientado por Manuel Alfonso Varela e Lúcio Varela Canide, profesores da Universidade Popular de Vigo. Actuarán
os grupos de teatro "Tiatro Passevit" e "Art'Imagen", do Porto, "A
Máscara", de Lisboa e "Fava na
Ola'', de Vigo. A música tradicional estará representada por grupos
de Portugal, Cabo Verde, Ecuador,
Guiné-Bissau e Galiza. Pechará
esta edición da "Cantigas do
Maio" a Campanhia de Dan9a de
Lisboa "Orquestina del Fabirol".

Sexualidade
O dia 22 celebrarase no local do
Ateneo Santa Cecilia de Marín, unha mesa redonda centrada no lema
"O dereito a unha sexualidade diferente". Participarán Mercedes Carreña, Presedenta da Sociedade
Galega de Sexoloxia, Dolores Moreira, representante da Asociación
Galega da Muller, e un membro do
Colectivo Gay. Moderará o acto
unha representante da Asamblea
deMulleres de Pontevedra. Será ás
20h e emitirase en directo por Rádio Cecilia.

Maio Xove
Durante todo o mes de Maio
estanse a celebrar na Casa da Xuventude de Ourense unha chea de
actos dirixidos e protagonizados
polos xoves. Até o dia 30 poderase asistir á proxección de audiovisuais, obradoiros de reciclado
de papel, ao IV Torneo Maio Xov e de Xadrez, actuacións musicais, exposicións de banda deseñada, libros , concursos e cine. O
traballo de moitos colectivos de
mozos e mozas está reflexado
nun amplo programa para todos
os gustos.+

CONSELLERÍA DE CULTURA EXUVENTUDE
"'"··-
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Xornalismo
informático
• G. LUCA DE TENA •

A

s pezas únicas da arte forman
unha parcela fundamental da
nosa cultura, como ternos visto en exposicións inesquecfbeis celebradas no
cenário múltiple dunha meritória institución bancária.
Estas frases están tiradas do comentário dun xornal galega do 20 de Maio,
escrito en ordenador, impreso en rotativa de sete pisos con dosificador automático de auga bendita e corte de páxina con láser. Unhas liñas á beira do
artigo citado, é posibel ler outro, ilustrado con foto do autor, no que hai unha proposta de censurar terminantemente aos que polos procedementos
máis insidiosos pretenden acadar os
máis altos pastos da maxistratura.
En texto axustado cun programa informático avanzado de confección de páxina, lemas noutro xornal que o xefe
de relacións públicas do Corte Inglés é
intrépido e eficiente porque ven de dirixir a edición dun sobérbio calendário
que será ferramenta básica de trabal/o
para osxornalistas que se dediquen a
estas lides.

UN PASATEMPO ELECTRIZANTE

R

oxbury, (Estado de Connecticut).
Os tempos son chegados de falar en sério da necesária privatización das
execucións. Se non é segredo pára ninguén a incapacidade do Governo -da própria sociedade- para resolver a xeito calquer asunto, moito menos vai dar amañada a ~xecución dun criminal convicto.
No de hoxe, este lério govérnase con tan
mal acordo que non contenta a convictos,
familiares nen votantes. Xa é ben hora de
arreglalo.
Habendo estadios ben cumpridos coma o
de Shea, en Nova lorque, por que non
vender as execucións a tanto a entrada?
Unha parte dos ingresos do espectáculo
repoñerian os gastos de mantenta e durmida do executado na cadea e outra poderia ir a unha fundación para reinserción
social de penados, a família do protagonista ou á sua própria noiva, segundo a
preferéncia expresada por el mesmo. Ben
estará que o condanado leve unha parte
da entrada, a negociar polo seu representante ou axente.
A tallada seria de pronóstico se atendemos ao grandísimo número de norteamericanos que se declaran a pral da pena
capital. Un prezo axeitado para as sillas
de pista andaría ·palas trinta mil pesetas
mentres as gradas sairian sobre as mil
quinientas, por exemplo.

Despois de acomodados os espectadores, unha soprano avanza até o canto do
estaribel para entoar o Hino dos Estados
da Unión. A seguir o governador do Estado, micrófono na man, fai un reconto detallado dos delitos do reo e das apelacións
fallidas.
Ao mesmo tempo que se retira o governador, entra unha falanxe de oticiais de policia (segundo o caso tamén serviría a Garda Nacional ou tropas regulares) que arrodea ao condanado. Comparsas de trompetas, bandas militares ou calquera número artístico das forzas de seguridade,
deben suliñar a espectaculariedade deste
intre dramático, coas correccións que o
bon gosto precise.

Haberá quen pense que un cadro tan positivo pode mesmo invitar ao delito a xente
inocente, atraída ao acaso pala populariedade, pero é que non hai solucións perfectas para problemas profundos da convivéncia.

Por último, e cecais o máis importante,
poida que despois de asistir a unha dúcia
de execucións o público aborreza. lsto é o
que pasa en calquer clase de espectáculos que non dan sopreposto o seu interese
á repetitividade. Daquela, igual pensamos
que chamuscando presos non tacemos
outra causa que medrar a nómina dos
Un ministro da igrexa leva consola ao ré-.. ,. mortos sen que míngüe a dos asasinatos.
probo ao tempo que reclama a benzón do
Altísimo para a ceremónia de execución .
Pero chegados ao dilema, acaso do aborrecemeilto agrome a pergunta de por que
O condanado pode pronunciar unha palaNorteamérica é o país co índice mais alto
briña ou mesmo unha apelación de inode asasinatos. Polo de hoxe, os norteacéncia que, sen ter consecuéncias legais
mericanos non estamos bastante aborrede nengunha caste, aumentará o patetiscidos para facermos esa pergunta; pala
mo do acto. Os soldados amarran na cacontra, pediremos moitas mais execudeira ao reo.
cións, quen sabe se porque nunca as damos visto cos nasos próprios olios.
O verdugo, enmascarado para evitar vinganzas, sube ao estaribel e para de braO camiño que aqui deixo trazado hanos
zos cruzados perante unha consola. A un
aproximar axiña ao aborrecemento, ao
aceno solene do Governador pega no
tempo que nos' distáncia da actual correnmando trifásico e o corpo do reo tensa cote de complacéncia. Derradeiramente,
ma unha ballesta fumegante que turra por
igual nos leva a administrar con algo máis
liberarse das correas de coiro.
tino a corrente alterna.•

A silla eléctria iría na grada de gol, eneal
dun palco imitante a unha pista de boxeo
pero sen cordas. Tocante ao ritual, a execución non iá ser menos ca un acontecemento deportivo de importáncia e nunha
presentación esmerada estaría parte do
éxito.

Aviso único para todos os que acubillan o
delito nas suas mentes será este espectáculo. Lembranza da fortuna que supón seguir o rego da lei e a orde en Norteamérica será para os que non teñan pensamen·
tos ruins.

o

Rendas melloradas para o Estado; experiéncia educativa do máis alto valor para

programa podia ir sobre este modelo:

adultos e escolares; constatación consoladora para o condanado da utilidade derradeira da sua vida.

O dramaturgo ARTHUR M1LLER publicou este artigo
na edición de 11 de Maio do The New York Times. Miller procura outravolta o compromiso
entre didactismo e literatµra , dentro da tradición
que iniciara Swift na escrita inglesa e que o autor norteamericano, que ven de cumprir 77 anos,
desenvolveu en A marte dun viaxante, Vista desde a ponte, As bruxas de Salem ou Despois da

Ca ida

Outra publicación diária que está a piques de se editar nun edifício intelixente,
con memória auto-correctora, tinta biocromática de borrado. espontáneo para
reciclaxe de papel, esquelas tridimensionais e relíquias sintéticas do fundador
en todas as edicións, di que un espectáculo é sobresainte con reticéncias. Hai
só uns dias explicaba que unha película
era bastante xenial e que certa escala
de cine estaba un pouco morta.
Antón Villar Ponte e Roberto Blanco
Torres laiábanse do xornalismo vellouqueiro do XIX que ainda tiña corda nos
diários galegas dos anos trinta: o casto
sacerdote, a bella señorita, o xenial artista e o inspirado poeta.
Daquela ainda no se daba albiscado o
xornalismo informático do progreso e a
modernidade. •

VOLVER AO REGO

E

' staba Júan Fernández, no programa de Pemón Bauzas da
TVG, acompañado do director da Telefónica para Galiza. Disertaban sobre a
telefohia rural que ía poñernos á cabeza tecnolóxica de Europa. Un agricultor galega poderá agarrar o inalámbrico desde o tractor e averiguar o prezo
do mercado de cítricos de Londres instantaneamente. Non lles collia un chicho no cu ás autoridades. Para proba,
unha aemostración: contactar con Oroso, parróquia de Ordes, onde estarían
, goza11do do teléfono recén instalado.
Unha·azafata -as azafatas son inerentes ás novas tecnoloxias- realiza a
chamada. Un intento, nada! Outro,
· tampouco! Arrepio, no programa, sudores, febres. Non funcion1~:e§.~~
en balde. A Telefonia-92
d@
batalla, pero non a guE} ~. :[:~
AVE ten averías.•
·
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